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Simpozionul Național “Familia-portretul 

societății” reprezintă o oportunitate de a reflecta asupra 

felului în care familiile, relațiile de colaborare părinte – 

copil – școală sunt afectate de schimbările sociale și 

economice – și asupra a ce putem face noi pentru a 

consolida familiile, cât și asupra rolului pe care îl are 

familia în educația copilului.  

Motto: “Familia este nucleul civilizaţiei.”    

                                                                  Will Durant  

 

Activitățile derulate în cadrul simpozionul național “Familia-portretul societății” reprezintă un punct de pornire pentru educația 

economică aplicată și le da factorilor implicați posibilitatea interacțiunii cu comunitatea, determinând competențe și atitudini pozitive 

esențiale pentru viața personală și profesională, aduce părinții mai aproape de școală și școala mai aproape de comunitate.  

Simpozionul Național “Familia-portretul societății” își propune implicarea activă a elevilor, părinților și a cadrelor didactice în 

viața socială a comunității și promovează acțiunea civică democratică.  

  

  ORGANIZATOR   
LICEUL  TEORETIC  SPECIAL ,,IRIS”  TIMIȘOARA   
  PARTENERI  
- Inspectoratul Școlar Județean Timiș;  
- Asociația Pentru Sprijinirea Copiilor și Tinerilor Ambliopi și Nevăzători ,,Iris” Timișoara;  

- Asociația Nevăzătorilor Timiș-Caraș Severin; 

- Lions  Club IRIS Timișoara 

Parteneri media :  mass-media locală  
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FAMILIA   ROMÂNEASCĂ   TRADIȚIONALĂ 
 

                                                                Prof.înv.primar Ababei Camelia 
                             Școala Gimnazială ,,Alexandru Piru,,Mărgineni,Bacău 

 
     Familia este mediul în care venim pe lume, ne dezvoltăm şi la rândul nostru ne formăm o altă familie. Este locul unde găsim 

înţelegere, linişte şi soluţii la problemele care ne frământă. Cu condiţia ca în familie să existe comunicare, respect şi iubire. Familia este 
mediul în care venim pe lume, ne dezvoltăm şi la rândul nostru ne formăm o altă familie. Este locul unde găsim înţelegere, linişte şi soluţii 
la problemele care ne frământă. Cu condiţia ca în familie să existe comunicare, respect şi iubire. 

     Există "reţete" ale fericirii în familie? Ce importanţă are comunicarea între soţ şi soţie, între părinţi şi copii, între bunici şi copii, 
între fraţi? Ce factori distrug armonia unei familii? Lămurim aceste aspecte împreună cu psihologul Ştefania Niţă, de la Centrul de 
Psihologie de Acţiune şi Psihoterapie din Bucureşti. Unii dintre cei mai importanţi factori care menţin familia unită sunt stima şi iubirea 
reciprocă, dorinţa partenerilor de a duce o viaţă comună, implicarea acestora în creşterea şi educarea copiilor, comunicarea autentică între 
membrii familiei, existenţa unei locuinţe proprii şi a unor venituri satisfăcătoare. O familie armonioasă are un mod de viaţă echilibrat 
datorită deschiderii şi dorinţei membrilor ei de a-şi îndeplini în mod complet rolurile în cadrul familiei. Cu alte cuvinte, armonia familială 
este produsul unei relaţii bazate pe încredere, respect şi iubire între soţ şi soţie, părinţi şi copii, părinţi şi bunici, bunici şi copii. 

     Puţini oameni ne sunt mai aproape decât părinţii şi partenerii de viaţă. Aşa se explică de ce între membrii familiei există influenţe 
şi interacţiuni puternice, uneori pozitive, alteori negative. De exemplu, comportamentul soţului este modelat în timp de comportamentul 
soţiei şi invers. Un alt exemplu: dacă intervine o schimbare majoră în viaţa mamei (îşi schimbă locul de muncă, se îmbolnăveşte), se 
schimbă şi relaţiile familiale, iar tatăl şi copiii vor fi influenţaţi în mod automat. Iată încă un exemplu oferit de psihologul Ştefania Niţă: 
"Dacă soţul se plânge că soţia îl cicăleşte, un terapeut va sesiza că nemulţumirea soţiei reprezintă doar o jumătate din ceea ce se întâmplă 
cu adevărat între soţi. Dacă soţia este percepută ca fiind cicălitoare, acest lucru poate însemna că nu a mai primit din partea soţului atenţia 
necesară pentru preocupările ei. Faptul că nu este ascultată şi înţeleasă o face să se simtă nervoasă şi lipsită de sprijin. Nu este de mirare 
că devine cicălitoare!". Dacă însă, în loc să asculte cicăleala soţiei ca pe o profeţie care se îndeplineşte, soţul se va dovedi dornic să-i 
cunoască problemele, soţia va simţi că lui îi pasă de ea şi îşi va modifica comportamentul. Dar aici nu se poate ajunge decât prin comunicare. 
Dacă nu există înţelegere, relaţiile dintre soţi vor decurge în felul următor: cu cât soţia va fi mai cicălitoare, cu atât soţul o va ignora mai 
mult. Şi cu cât o va ignora mai mult, cu atât îl va cicăli mai mult. Se intră într-un cerc vicios care se va perpetua toată viaţa sau se ajunge la 
destrămarea cuplului. 

     Comunicarea în familie este dorită şi invocată de majoritatea persoanelor. Dar cum se poate realiza comunicarea autentică? A 
comunica înseamnă a pune în cuvinte aspecte care ţin nu doar de acţiuni, ci mai ales a vorbi despre trăiri, emoţii, aşteptări, dorinţe, 
nemulţumiri, dezamăgiri. Asta înseamnă că în familie trebuie să vorbim nu doar despre ce am mai făcut, ce fac copiii, ce mâncăm, ce mai 
cumpărăm, ci mai ales despre ce ne place sau nu ne place, ce ne supără, ce se întâmplă în mintea copilului care are probleme la şcoală etc. 
Tot a comunica în mod autentic înseamnă a asculta ce spune celălalt, a avea răbdare să îi dăm fiecăruia – partenerului, copilului, bunicului, 
socrului – posibilitatea de a-şi exprima până la capăt opinia. În măsura în care aceste condiţii sunt îndeplinite, comunicarea în familie are 
şanse de reuşită. Asta înseamnă că membrii familiei vor şi pot să vorbească deschis despre ceea ce gândesc şi mai ales despre ceea ce simt. 
Astfel pot sta faţă în faţă cu emoţiile şi sentimentele fiecăruia, ceea ce conduce la formarea unor relaţii familiale bazate pe încredere, iubire 
şi respect. 

    Fiecare membru al familiei trebuie să se adapteze schimbărilor din viaţa de zi cu zi. Asta înseamnă că, atunci când copilul bate la 
porţile grădiniţei sau ale adolescenţei, nu numai el trebuie să înveţe să se descurce în noile contexte, ci întreaga familie trebuie să se 
adapteze. Perioadele de dezvoltare ale copiilor nu sunt doar ale lor, ci şi ale părinţilor şi ale bunicilor. Familia unită trebuie să-şi adapteze 
permanent structura la noile circumstanţe şi să demonstreze flexibilitate şi adaptabilitate. Acest lucru este mai dificil în familiile extinse, în 
care locuiesc sub acelaşi acoperiş părinţi, copii, bunici. De aceea, în cazul în care membrii familiei extinse nu pot beneficia de libertate, de 
relaţii bazate pe afectivitate şi înţelegere, conflictele trebuie evitate prin separarea cuplului conjugal de părinţi şi alte rude. 

   Autonomia fiecărui membru al familiei constituie cheia unor relaţii bazate pe respect şi iubire. Cu cât adulţii din familie sunt mai 
capabili de a sta pe picioarele lor, cu atât cresc şansele ca ei să fie mai deschişi unul cu altul. Membrii familiilor autonome au curajul de a-
şi exprima sentimentele, de a mărturisi frământările şi nemulţumirile. În felul acesta ei au mai multe şanse de rezolvare a problemelor cu 
care se confruntă. 

ARMONIE. Respectul şi dragostea pe care bunicii le împărtăşesc până la vârste venerabile reprezintă un model pentru ceilalţi membri 
ai familei. Urmaşii lor vor încerca să rămână uniţi, tot aşa cum bunicii au reuşit să depăşească împreună orice dificultate. 
COPIII. Crearea şi menţinerea unei atmosfere echilibrate în familie reprezintă garanţia unei dezvoltări frumoase a copiilor. Viitorul 
acestora depinde de capacitatea părinţilor de a se înţelege şi a se respecta reciproc. Astfel, copiii au şansa de a creşte într-un mediu sănătos, 
fără tensiuni, fără agresivitate fizică şi verbală. 

TENDINŢĂ. În societatea actuală, punctul de rezistenţă al noului model de familie este tendinţa de egalizare a rolurilor asumate de cei 
doi soţi, ceea ce nu este rău, potrivit psihologului. În prezent, atât femeia, cât şi bărbatul participă la procurarea şi repartizarea veniturilor, 
la îndeplinirea sarcinilor de zi cu zi, la educarea copiilor. 

DEPENDENŢĂ. Psihologul Ştefania Niţă precizează că, în ţara noastră, multe cupluri tinere au tendinţa de a rămâne ataşate de familiile 
de origine. Sunt aşa-numitele cupluri imature sau cuplurile de copii. Consecinţele: locuiesc împreună cu părinţii, dar oricât de substanţial 
ar fi ajutorul acestora apar conflicte, nemulţumiri, inhibiţii. Cu timpul, sunt inevitabile problemele de genul: bunica îşi asumă rolul de mamă 
în locul nurorii, soacra reproşează ginerelui că nu munceşte suficient, bunicii le reproşează părinţilor că nu se ocupă de copii. 

 
Bibliografie: 

www.wikipedia.ro 
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ROLUL  FAMILIEI   ÎN   EDUCAȚIA   COPILULUI 

Prof. înv. preșc.  Alexandru Claudia, 
 Școala Gimnazială nr 2, Timișoara 

 
Termenul „familie” provine din limba latină - „famulus” (servitor), care conform Dicționarului etimologic al limbii latine reprezenta 

„ansamblul sclavilor și al servitorilor care trăiau sub același acoperiș, iar apoi casa în întregime: pe de o parte stăpânul, pe de alta soția, 
copiii și servitorii” (cit. in. Bulgaru, M, p. 80). Prin extensie de sens, familia a ajuns să cuprindă agnati (rudele pe line paternă) și cognati 
(rudele pe linie maternă) și să devină sinonimă cu gens (comunitate formată din toate rudele de sânge), în limbaj comun, dar nu și în cel 
juridic. Putem spune deci, că familia este una dintre cele mai vechi și mai stabile forme de comunitate umană, asigurând evoluția și 
continuitatea vieții sociale. 

Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde devine practic ființă 
socială.  Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-
o mobilitate continuă. Familia este un sistem dinamic, care cunoaște transformări permanente.  Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună 
și adaugă elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Cu toate aceste schimbări însă, se poate spune că „instituția familiei 
rămâne stabilă” (Băran – Pescaru, A, 2004, p. 83). Totodată, se poate afirma că termenul de „familie” nu mai surprinde realitatea 
caracteristică a generațiilor precedente, tocmai datorită acestei schimbări. De-a lungul timpului, familia a fost definită în mai multe feluri, 
dar „familia, în orice societate, este o formă de comunitate umană alcătuită din cel puțin doi indivizi, uniți prin legături de căsătorie și/sau 
paterne, realizând, mai mult sau mai puțin, latura biologică și/sau cea psihosocială” (Mitrofan, I, 1998, p. 17). 

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale în primii ani, ulterior copiii fiind 
preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), 
emoțional,  comportamental, social, financiar. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele despre natură, societate, 
deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației primite în familie. Rolul familiei este foarte important în 
dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic ș.a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 
90% din cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte 
spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare in functie de modul in care părinții se implică în 
procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul 
din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la sarcinile 
școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în 
vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține. 

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal este influențată de diferențele 
de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. 
Condițiile de viață ale copilului sunt influențate de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se 
pot rezolva mai ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod natural, prin 
imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient o serie abilități și responsabilități. Funcția 
de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea 
lui. Există câteva abilități de care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun (Killen, 1998 p. 143-159). 

• Abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului 
Această abilitate presupune, în primul rând, cunoașterea nevoilor de bază ale copilului și apoi disponibilitatea părinților de a le satisface. 

Dacă părinții nu știu cât de important este să-i vorbească copilului, să-i lase acestuia timp pentru a-i răspunde, de a-l stimula tactil, de a-l 
lua în brațe sau a-i vorbi cu blândețe, putem spune că aceștia vor eșua în misiunea lor parentală. 

• Abilitatea de a oferi copilului experiențe noi, de a-l stimula cognitiv și afectiv 
Dezvoltarea cognitivă a copilului are nevoie de experiențe care să-l stimuleze în acțiunea sa de învățare. Piaget asemăna copilul cu un 

cercetător în fața universului, având marea șansă de a descoperi lumea în care există. Părintele trebuie să fie capabil să îngăduie copilului 
aceste experiențe care adesea pe el îl sperie, prin faptul că unele par a fi riscante, iar copilul nu conștientizează acest lucru. Datoria părintelui 
este de a-și stăpâni propria anxietate și de a asista cu răbdare copilul în experiențele și descoperirile lui. Atâta timp cât aceste activități nu 
sunt periculoase pentru copil, părintele trebuie să permită realizarea lor. 

• Abilitatea de a avea o relație empatică cu copilul 
Fiecare părinte trebuie să-și cunoască copilul, dincolo de cuvinte. Empatia este cea care-l ajută pe părinte pentru a identifica nevoile 

nerostite ale copiilor. Empatia are la bază trei elemente: abilitatea de a diferenția, identifica și numi gândurile și sentimentele celeilalte 
persoane, abilitatea de a prelua rolul altuia din punct de vedere mental și abilitatea de a răspunde în funcție de sentimentele celeilalte 
persoane. O bună capacitate empatică îl va face pe părinte să fie părtaș la jocul, bucuria, tristețea sau  descoperirile copilului său. 

• Abilitatea de a avea așteptări realiste față de comportamentul copilului 
De modul în care părinții își percep copilul depind atitudinea și comportamentul față de el. Așteptările față de copil sunt determinate 

de imaginea pe care părintele o are despre acesta. Adesea părinții nu observă calitățile reale ale copilului sau dificultățile pe care le 
întâmpină acesta datorită nivelului său de dezvoltare sau a unor condiții speciale. 

Părintele care nu își percepe copilul în mod realist și își proiectează asupra lui propriile dorințe neîmplinite, va avea față de copil 
așteptări prea mari, nerealiste sau negative. Așteptările părinților influențează conduita acestora față de copil. Dacă așteptările sunt realiste, 
ele pot stimula copilul, provocându-l la dezvoltarea acelor trăsături pe care părintele le așteaptă și pot fi deci confirmate de evoluția 
copilului.  Exigențele prea mici conduc la nedezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor și la iresponsabilitate. În momentul în care 
așteptările sunt prea mari, copilului i se va dezvolta teama de eșec, pentru că va ști că nu poate ajunge acolo unde își dorește părintele. 

• Abilitatea de a pune limite copilului 
Aceasta este probabil cea mai provocatoare funcție parentală și reprezintă abilitatea prin care se construiește în mintea copilului 

autoritatea părintelui. Un copil care nu își poate construi respectul pentru autoritatea părintelui este un copil care nu trăiește sentimentul de 
a fi protejat de un părinte. 

Din punctul de vedere al socializării copilului, putem spune că regulile și limitele îl ajută pe acesta să se adapteze mediului și grupului 
din care face parte. Există însă o barieră fragilă între a spune „nu” cu autoritate și a restricționa cu agresivitate. Alegerea de către părinte a 
celei de-a doua variante poate conduce la un copil rebel, lipsit de respect pentru norme și reguli sau din contră, la unul extrem de timid și 
foarte temător. 
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• Abilitatea de a răsplăti/valoriza copilul 
Copiii au nevoie de încurajări și aprecieri. Una din cele mai importante funcții parentale, este aceea de a răspunde pozitiv, valorizând 

copilul pentru lucrurile bune pe care le face. Copiii care sunt stimulați adecvat fac progrese uimitoare într-o perioadă scurtă de timp. Se 
observă mai ales la copii mici că, imediat ce realizează un lucru (de cele mai multe ori lipsit de importanță), caută aprecierea părintelui. 
Totodată, în momentul în care copilul este încurajat, acesta capătă și mai multă încredere în sine. 

• Abilitatea de a-și înfrâna propriile dureri și porniri agresive fără a le proiecta în relația cu copilul 
Pentru rolul de părinte, un anumit grad de toleranță la frustrare și conflict este foarte necesar. Părintele trebuie să-și mențină calmul în 

relația cu copilul, să-i explice de ce nu a făcut bine un lucru, ce i s-ar fi putut întâmpla, etc. În niciun acesta caz nu trebuie să reacționeze 
agresiv. 

Nevoile de bază ale copilului în familie sunt: 
• dragoste și securitate; 
Această nevoie este permanentă în copilărie și foarte importantă în construirea atașamentului. 
De măsura în care va fi satisfăcută nevoia copilului de dragoste va depinde calitatea viitoarelor relații sociale ale adultului cu colegii, 

cu prietenii, cu propria familie. Această nevoie reprezintă condiția dezvoltării unei personalități sănătoase. 
• de experiențe noi, de stimulare; 
Prin stimulare și experimentare se condiționează dezvoltarea inteligenței copilului. Jocul și limbajul sunt cele mai importante activități 

ale copilului în sensul trăirii de experiențe noi. În joc, copilul explorează lumea, își dezvoltă mecanismele de coping (control) cu situațiile 
provocatoare ale realității. Prin aceste experiențe copilul își dezvoltă lumea lui internă care este o reflectare a celei externe, impregnată și 
colorată cu sentimentele trăite în momentul în care a descoperit-o. Această lume internă ne face atât de deosebiți, unici în modul de a 
percepe și reacționa la situații, evenimente, persoane, obiecte ale realității. 

• nevoia copilului de a fi apreciat și de a-i fi recunoscute capacitățile;  
Încurajările adultului și exprimarea unor exigențe rezonabile față de copil sunt esențiale în socializarea copilului. Acest mod de răsplată 

îi formează copilului o stimă de sine pozitivă. Recunoașterea meritului copilului trebuie făcută vizând în special efortul depus de copil și 
nu rezultatul, atât pentru a încuraja copiii cu rezultate mai slabe, cât și pentru a preveni tendința copilului de a vâna cu orice preț rezultatul. 
Un copil care este respectat de adulții din jur va crește cu sentimentul valorii și al respectului de sine și comportamentul său ulterior va fi 
în limitele acestui respect. 

• nevoia de responsabilități; 
Aceasta devine la o anumită vârstă o nevoie de bază a copilului. Prin satisfacerea sa, se dezvoltă autonomia copilului. Mai întâi copilul 

învață să se îngrijească singur, să mănânce, să se spele, să se îmbrace. Responsabilitățile cresc pe măsură ce copilul se mărește și dau 
copilului sentimentul libertății în acțiunile proprii. Crescând astfel, la maturitate el va putea accepta responsabilitățile și răspunderile care 
îi revin. În același timp copilul învață regulile, tiparul după care se face un anumit lucru, ce este permis și ceea ce nu este permis. 

• nevoile de bază fiziologice ale copilului;  
La vârsta mică, adultul răspunde în totalitate de cunoașterea și îndeplinirea lor. Ele sunt garanția supraviețuirii și a dezvoltării copilului. 

Greșelile pe care le fac adulții în satisfacerea acestor nevoi pot distorsiona dezvoltarea copilului. Consecințele sunt grave și sunt plătite atât 
de indivizi cât și de societate în ansamblu. 

Pentru copii, familia reprezintă mediul socio-educativ în care se realizează socializarea primară. Conținutul socializării primare se 
structurează în jurul unei dimensiuni cognitive și a unei dimensiuni afective (Stănciulescu, 1996). 

Dimensiunea cognitivă presupune însușirea limbajului precum și un prim mod de a înțelege lumea înconjurătoare; 
Dimensiunea afectivă se referă la identificarea afectivă a copilului cu persoanele apropiate lui (părinți, rude, „altul semnificativ”).   
Această identificare emoțională are două consecințe majore: copilul adoptă imaginea acestui „altul semnificativ” cu privire la persoana 

sa, ajunge astfel la o anumită imagine despre sine și dobândește astfel primul „eu social”, prima identitate socială, iar pe de altă parte 
percepe lumea „filtrată” de părinți, ca fiind unica lume posibilă. 

Familia îndeplinește și alte funcții educative, în afară de funcția de socializare. Funcțiile educative ale familiei au fost sintetizate după 
cum urmează: 

• funcția instituțional formativă, realizată prin influențe directe de tipul răspunsuri la întrebări, explicații, informații, dar și indirect, 
prin mediul informațional din familie; 

• funcția psihomorală, realizată prin modelele de conduită oferite de părinți, dar și prin discuțiile purtate cu copiii pe marginea 
anumitor conduite; 

• funcția socio-integrativă, prin implicarea copiilor în activitatea familială, prin acordarea autonomiei de acțiune, dar și printr-un 
climat familial dominat de relații de încredere și sprijin reciproc, conlucrare între generații, în care maturitatea de gândire a adulților 
se îmbină cu entuziasmul și energia tinerilor; 

• funcția cultural-integrativă, prin implicarea copiilor în viața culturală și prin mediul cultural al familiei (Mitrofan, 1991). 
În concluzie, părinții realizează socializarea primară a copiilor lor, prin trei mijloace de influențare importante: 
reglarea directă a comportamentului copilului (de exemplu: încurajări, controlul efectuării temelor, supravegherea executării sarcinilor 

primite etc.); 
comunicarea cu copilul (schimbul de informații, comunicarea de opinii, confidențe, etc.); 
cooperarea, participarea la activități comune (vizite, ieșiri, jocuri, etc.). 
Contribuția familiei la realizarea acestor sarcini poate fi foarte diferită, în funcție de caracteristicile particulare ale familiei respective. 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. Mitrofan, I., Mitrofan, N.,  Familia de A la Z, Mic dictionar al vieții de familie, Editura Științifică, București, 1991 
2. Stănciulescu, E. ,  Sociologia educației familiale, vol. I, Editura Polirom, Iași, 1998 
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           Simpozionul Național “Familia-portretul societății” reprezintă o oportunitate de a reflecta asupra felului în care familiile, relațiile 
de colaborare părinte – copil – școală sunt afectate de schimbările social-economice  şi asupra a ce putem face noi pentru a consolida 
familiile, cât și asupra rolului pe care îl are familia în educația copilului. 
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           Accelerarea transformărilor sociale, democratice, emanciparea femeii, care include, pe lângă preocupările materne și 
gospodărești, și pe cele profesionale și de studiu, modificarea statutului copilului, dispersia familiei, încercarea de a restitui prestigiul 
educației familiale pe care l-a avut până la introducerea învățământului obligatoriu, progresele sociologiei și psihologiei, precum și alte 
cauze au dus la înțelegerea faptului că, orice sistem de educație rămâne neputincios dacă se izbește de indiferența sau de opoziția părinților. 
În acest context, școala capătă astfel o misiune suplimentară. 

            În educarea „puiului de om“, părinții, educatorii, școala și societatea în general sunt mijloacele cele mai importante. Printre 
problemele importante ale învățământului în această etapă de schimbare și modernizare rapidă se găsește și cea vizând parteneriatul cu alți 
factori educaționali, între care familia ocupă un loc privilegiat. 

             Familia, prima școală a vieții este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi, dar și primele modele 
comportamentale, suportul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. 

            Ca primă verigă a sistemului educativ, familia are responsabilități clare și diverse. Întrebarea care se pune este, dacă familia de 
astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților obiective, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ.  

             Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent responsabilitățile educative față de 
copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieții zilnice, minimalizând rolul de factor educativ. Altor familii, deși doresc să asigure educația 
corespunzătoare copiilor, le lipsesc pregătirea psiho-pedagogică, experiența. 

În prezent, din ce în ce mai mulți pediatri, psihologi și educatori din întreaga lume consideră că vârsta preșcolară are o importanță 
covârșitoare pentru: 

• Dezvoltarea creierului adică, creșterea numărului de celule, creșterea numărului de legături dintre celule și mielinizarea fibrelor 
nervoase; 

• Maturizarea comportamentului, adică luarea deciziei adecvate unei anumite situații, control asupra reacțiilor la mânie, respect pentru 
proprietatea individuală și pentru integrarea fizică a altei persoane; 

• Capacitatea de a învăța: concentrarea atenției, spiritul de observație (perspicacitate), capacitatea de memorizare etc. 
Fără îndoială că dezvoltarea intelectuală și conturarea personalității este un proces de lungă durată, care începe de la naștere și continuă 

până la adolescență. Dar la vârsta mică se pun bazele (fundamentul) acestui lung proces de formare intelectuală și de definire a caracterului. 
Dezvoltarea intelectuală și maturizarea comportamentului depind atât de moștenirea genetică cât și de mediul în care trăiește copilul. 

Mediul de familie poate să exercite o influență pozitivă sau negativă care să persiste tot restul vieții. Factori cu o influență negativă asupra 
dezvoltării copilului pot fi: alimentația insuficientă sau dezechilibrată, îmbolnăvirile repetate, somnul insuficient, lipsa stimulării 
intelectuale, lipsa afecțiunii, a exprimării, etc. 

În primii 5 ani de viață, copiii pot să învețe mai mult decât în oricare altă perioadă. Învățarea este mai ușoară când copilul este motivat, 
adică simte plăcere și interes pentru ceea ce învață, simte simpatie și afecțiune pentru persoana de la care învață, simte că este iubit, prețuit, 
respectat și protejat. Raporturile dintre părinți și copii sunt raporturi educative, cu repercusiuni asupra formării lor, lucru de care ar trebui 
să fie conștienți toți părinții. Atitudinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, ale părinților influențează atitudinile, comportamentul și 
modul de a fi al copiilor. 

Iată câteva din posibilele atitudini și comportamente ale părinților și implicațiile lor în formarea profilului moral al copilului: 
• „Familia severă“ – în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitatea și echilibrul familiei. Severitatea este 

necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură. Ce s-ar întâmpla în cazul în care părinții aplică copiilor pentru orice 
abatere pedepse corporale? Atunci copilul crește timorat cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, simte nevoia să mintă, se 
îndepărtează afectiv și efectiv de părinți și își caută înțelegerea și afectivitatea în altă parte. Așa se nasc „găștile“ și „bandele“ de 
minori. Mai gravă este situația cînd părinții sunt împărțiți în tabere: unul „sever“ și unul „indulgent“. Astfel se formează viitorul 
demagog, viitorul ipocrit, cu trăsături de personalitate pe care nu și le dorește niciun părinte pentru copilul său. 

• „Familia permisivă“ – stă la polul opus al familiei severe, imprimă un climat de „puf“. Un asemenea copil va fi neajutorat, un egoist, 
un meschin, căci în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, în timp ce părinții doar datorii. Acest copil se adaptează și se 
încadrează cu mari dificultăți în colectivele de școală sau mai târziu la locul de muncă. 

• „Familia rigidă“ – prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de nereușită și de sancțiune. Cadrul 
didactic trebuie să intervină, după ce cunoaște situația reală, prin vizite la domiciliu și discuții cu părinții (în particular) sugerându-
le cu discreție, tact și calm în ce mod și sub ce formă se poate atenua și echilibra severitatea. 

• „Familia libertină“ – creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedica maturizarea socială a copiilor datorită 
preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși. Cadrul didactic trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de 
sine, în sensul obținerii unor rezultate bune la învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea în gardă a 
părinților în legătură cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară. Părinții trebuie să înțeleagă bine relația 
dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, 
afectivitatea și sobrietatea, larghețea și strictețea), toate însă cu măsură și la momentul potrivit, orice exces fiind păgubitor în sfera 
formării umane. 

 Parteneriatul școală-familie în zilele noastre primește noi valențe. În lucrarea “Management educațional pentru directorii unităților de 
învățământ”, Mariana Dragomir precizează faptul că, în relația cu școala, părintele parcurge șapte pași:  

a) părintele „învață“ – se informează asupra modului de conducere și organizare a procesului instructiv-educativ; 
b) părintele ajută – sprijină școala în realizarea unor proiecte și activități;  
c) părintele devine un suport al imaginii pozitive despre școală – înțelege importanța școlii în formarea copilului său și are o atitudine 

pozitivă față de școală;  
d) părintele devine o sursă de informație complementară – furnizează dirigintelui sau învățătorului informații despre comportamentul 

copilului în familie, despre problemele afective și de sănătate ale acestuia; 
e) părintele devine o sursă educațională – contribuie la educația propriului copil, îl ajută și îl sprijină în activitatea zilnică de acumulare 

de cunoștințe; 
f) părintele ca profesor – oferă cadre de referință pentru raportarea valorică a copiilor săi;  
g) părintele – inițiator al schimbărilor din școală – are dreptul și chiar obligația să solicite adaptarea școlii la cerințele societății actuale 

– părintele poate să propună unele schimbări care să contribuie la dezvoltarea individuală sau colectivă a copilului. 
Implicarea familiei în activitatea școlară a copiilor se desfășoară pe două coordonate:  
• relație părinte-copil: controlul frecvenței, al rezultatelor școlare, al temelor, ajutor în îndeplinirea sarcinilor, suport moral și 

material;  
• relația familie-școală: contactul direct cu învățătorul sau profesorii clasei sub forma unor reuniuni de informare a părinților cu 

privire la documentele privind partea de curriculum (Planul cadru pentru învățământul obligatoriu, Programele școlare, Ghidurile 
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de evaluare), consultarea părinților la stabilirea disciplinei opționale, alcătuirea schemelor orare ale clasei și programului 
extrașcolar al elevilor; activarea asociativă a părinților prin Comitetul de părinți etc. 

 Pentru ca această colaborare „ideală“ să se realizeze trebuie să existe voința colaborării și factorii educaționali implicați să se considere 
parteneri, în adevăratul sens al cuvântului. 

 În concluzie, școlile trebuie să planifice și să implementeze programe de parteneriat, pentru a amplifica implicarea părinților. Scopul 
educației este de a forma un om cu o gândire liberă, creativ și sociabil. Un proverb spune: „O vorbă bună rostită la timp înviorează sufletul 
copilului, precum și ploaia bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul“. 

  
Bibliografie: 
Agabrian, Mircea, Millea, Vlad, 2005, Parteneriate școală-familie-comunitate. Studiu de caz, Institutul European, Iași. 
Baran-Pescaru, A., 2004, Parteneriat în educație: familie-școală-comunitate, Editura Aramis, București. 
Cucoș, Constantin, 2009, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura Polirom, Iași. 
 
 

VALORILE   FAMILIEI 

Profesor: Andrei  Emanuela  Simona  
LICEUL TEORETIC SPECIAL ”IRIS”, TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ 

 
Motto: „Familia este unitatea de bază a oricărei societăți și a oricărei civilizații.”  (Tagore Rabindranath) 
Primul factor care formează persoana într-o perspectivă multidirecţională este familia. Familia este prima instituţie de educaţie 

morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”. În acest creuzet de 
relaţii, valori şi sentimente, copilul primeşte forţa şi imboldul principal al dezvoltării sale. Comportamentul unui individ va fi întotdeauna 
rezultatul interacţiunii modelului genetic şi al mediului în care a crescut, copil fiind, sau în care evoluează ca adult. Este clar totuşi că 
suntem dotaţi de la naştere cu anumite predispoziţii sau modele de răspuns, care determină atitudinea noastră faţă de mediu. Dat fiind faptul 
că purtăm în noi aceste predispoziţii pe toată durata vieţii, anumite aspecte ale comportamentului nostru tind să rămână invariabile. Familia 
reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde devine practic ființă socială.  Indiferent de 
organizarea familiei, de identitatea sa etnică, religioasă ori politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. 
Mediul familial este un sistem dinamic, care cunoaște transformări permanente.  Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă 
elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte 
dintre cunostințele despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației primite în 
familie. 

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic ș.a Familia are un 
rol esenţial în educaţia copilului, fiind nucleul în care copilul se formează ca om. Ea are un  rol decisiv în ceea ce priveşte viitorul social şi 
spiritual al copilului pentru că ştim că „există evenimente care-şi pun pecetea asupra mentalităţii individului”, respectiv a copilului. 
Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal este influențată de diferențele de ordin 
economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de 
viață ale copilului sunt influențate de comportamentul părinților. Familia reprezintă un prim instrument de reglare al interacţiunilor dintre 
copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei şi care stau la 
baza structurării personalităţii individului.  

 În organizarea sa proprie, familia oferă garanţii de moralitate, este prima şcoală care pregăteşte pe copil pentru viaţa socială, 
deprinzându-l să-şi împlinească datoria, să-şi disciplineze voinţa, dându-i simţul ierarhiei şi ordinii. Familia este un oficiu înalt al 
respectului, al demnităţii, al libertăţii interioare. Mediul familial oferă siguranţă, linişte, afecţiune, seninătate, care constituie o atmosferă 
prielnică pentru o dezvoltare normală şi echilibrată. Viaţa în familie este prima şcoală a emoţiilor. În acest creuzet intim, învăţăm să 
recunoaştem emoţiile proprii cât şi reacţiile celorlalţi la emoţiile noastre, cum să gândim aceste emoţii şi cum să alegem reacţiile, cum să 
citim şi să ne exprimăm speranţele şi temerile. Familia are şi o însemnată funcţie educativă. Ea este prima instituţie de educaţie morală şi 
pentru prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”. 

 Statisticile judiciare arată că majoritatea delicvenţilor şi a celor din instituţiile de corecţie au fost lipsiţi de o reală asistenţă din 
partea familiei. În cadrul familial se deprind disciplina şi spiritul de iniţiativă şi se cultivă sentimentul demnităţii, dreptăţii, iubirii, 
respectului şi ajutorului, sentimentul sacrificiului, toleranţa si empatia şi sinceritate care sunt elemente de bază ale vieţii sociale. 
Cadrul familial are menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului de referinţă, dar şi de formare a primelor conduite, sau de 
interiorizare a unor stări de spirit elementare. Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze. Copilul “absoarbe” din mediul 
apropiat familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune directă. Copiii vor face, sau vor crede precum părinţii 
imitând comportamentele acestora. La ora actuală multe familii au nevoie de o educaţie solidă, dată fiind starea  lor precară din punct de 
vedere material şi spiritual. Cei ,,şapte ani de acasă”, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. Dacă în familie, nu doar s-a vorbit 
despre cele sacre, despre adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, toleranţă, ci copilul a şi simţit cum e să fii iubit, a fost obişnuit să manifeste 
dragoste faţă de cei dragi, să-i respecte pe cei mai în vârstă, să spună adevărul, ştiind că va fi tratat cu îngăduinţă, să aprecieze binele şi 
frumosul, să se îngrijească de cele sacre, acest copil va creşte iubitor, politicos, tolerant, responsabil.  

Foarte important este felul în care părinţii se raportează la copii, deoarece acesta afectează în mod dramatic modul în care copilul 
se va raporta la societate. Părinţii severi vor forma un tânăr fără personalitate, voinţă, iniţiativă (doar în cazul unui sistem nervos foarte 
puternic asistăm la formarea unui spirit anarhic în familie şi societate); părinţii care-l vor răsfăţa vor avea un tânăr care nu învaţă, nu 
munceşte, dar pretinde mereu (unii ajung delicvenţi); părinţii care denotă inconsecvenţă educativă, care oscilează între răsfăţ şi severitate, 
vor forma un tânăr dezorientat, încăpăţânat, capricios şi dificil în raporturile sociale. Părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de o 
moralitate ireproşabilă, de integritate şi educaţie aleasă, fiind formatorii unei generaţii, ca astfel copiii să-i poată urma avându-i ca model. 
„În educaţia copiilor, mai întâi de toate trebuie să ne educăm noi înşine. Evident, căldura din familie educă mult mai bine decât orice 
cuvinte, şi, dimpotrivă, cuvintele anoste ale părinţilor obţin exact efectul contrar.”  

   Esenţial pentru formarea sentimentul comuniunii sociale este comportamentul plin de afecţiune al mamei. Acesta favorizează 
comunicarea, colaborarea şi actele altruiste. Baza acestui sentiment o constituie relaţiile cu mama, afecţiunea reciprocă dintre mamă şi 
copil. Comportamentele copiilor se învaţă prin observarea unor modele în familie sau societate: „într-o grădiniţă o parte din preşcolari au 
asistat la un spectacol dat de un actor care tot timpul se comportă violent, agresând o păpuşă mare din plastic. Observându-se copiii în zilele 
următoare s-a constatat că aceştia se comportau mult mai agresiv cu jucăriile şi păpuşile lor, în comparaţie cu ceilalţi care nu asistaseră la 
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spectacolul respectiv. După opt luni, 40% din lotul experimental imitau acte agresive din categoria celor văzute în spectacol. Rezultă rolul 
important jucat de exemplul celor din jur.” Toate acesta îl pot marca profund, însă copilul va suferi mult mai puţin dacă „simte în el siguranţă 
şi dacă are încredere în părinţi.” Dar dacă vede atitudini nepotrivite la un om în care are multă încredere, la părinţi, fraţi, rudenii, etc., atunci 
influenţa va fi mult mai mare asupra lui.  

Nu trebuie uitat faptul că în viaţa micului şcolar, interrelaţiilor din mediul familial li se suprapun noi relaţii implicate de statutul de 
elev. Atitudinea caldă din relaţiile cu părinţii şi dintre ei (acceptanţă şi înţelegere) este în genere de efecte pozitive. Părinţii afectuoşi şi 
calzi pot fi de control lejer sau activ intensiv. Aceştia din urmă măresc dependenţa copiilor de ei. În consecinţă, copiii din aceste familii 
sunt mai puţin prietenoşi şi creativi, mai puţin liberi (autonomi), cu dificultăţi mai mari de maturizare. În familiile în care acceptanţa şi 
căldura este asociată cu un control lejer şi neglijenţe – copiii sunt mai dezordonaţi, necompetitivi, deseori neadaptaţi la profesorii care nu 
suportă autonomia şi independenţa. Dacă relaţiile lejere şi afective au fost dominante în primii trei ani de viaţă, iar după intrarea copiilor 
în şcoală părinţii devin mai restrictivi, copiii vor deveni treptat conformişti, uşor agresivi, dominanţi, competitivi şi orientaţi spre 
conformitate cu învăţătorul, spre a-i atrage simpatia. 

Astfel, dacă în copilăria timpurie părinţii sunt restrictivi, calzi şi atenţi faţă de autonomia copiilor, iar în perioada şcolară mică 
rămân calzi şi atenţi (control activ), adeseori copiii lor devin ordonaţi şi pretenţioşi în conduitele cu colegii lor. Copiii din această categorie 
manifestă mai puţine conduite mizere când învăţătorul nu e de faţă – şi au motivaţii bune în munca şcolară (mai ales băieţii). Cele mai 
bune situaţii sunt cele ale familiilor cu atitudine clară, caldă, atente la autonomie, control echilibrat. Părinţii ostili, cu autoritate creează la 
copii deseori conformism uşor agresiv. Aceşti copii adeseori trăiesc sentimente profunde de culpabilitate şi revoltă de sine şi de aici 
incidenţa reacţiilor nevrotice, uneori tendinţe de autopedepsire, încredere redusă în alţii, dificultăţi în relaţii cu colegii, teamă de adulţi, 
timidităţi, nefericire. Părinţii ostili (rejectivi) neglijenţi în controlul conduitelor copiilor, cu accese de disciplinare a copiilor (de cele mai 
multe ori arbitrare, inconsistente şi dezordonate) provoacă stări şi conduite dezordonate. În această categorie de familii se întâlneşte mai 
deseori delincvenţa juvenilă. Ca atare, disciplina dezordonată în familie are efectele cele mai dăunătoare.  

În perioada şcolară mică se conturează atitudinea faţă de părinţi, stilul evaluării acestora. În genere, copiii sunt mai severi faţă de 
mamă şi mai critici. Au faţă de ea o imagine ideală mai puţin clară. Faţă de tată, opiniile şi imaginea sunt mai clare. Direcţia spre care va 
merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se va forma idealul său. Acesta se formează din copilărie până la adolescenţă. Astfel, 
când relaţiile dintre părinţi au fost armonioase, idealul adolescentului include un model care le seamănă. Un copil care nu a primit o educaţie 
corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit la  maturitate, sau poate toată viaţa în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, 
prin care să se autoeduce. Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate problemele interioare ale omului sunt în mare 
parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase.  Greu va înţelege extrovertirea unei persoane în familia sa sau între prieteni, ori 
altruismul cu care se manifestă în societate şi altele asemenea, cineva crescut de nişte părinţi care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i 
asculte problemele, să-l încurajeze la nevoie, să-i ofere afecţiune. Se va adapta greu. Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte 
educaţia copilului său este una uriaşă. În mare parte cazurile de neadaptare socială, depresie, dependenţă, delicvenţă, perversiune, 
sinucideri, din rândul tinerilor (şi nu numai), au ca substrat lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase. Diferenţele culturale joacă un rol 
foarte important în determinarea diferenţelor individuale. Copiii sunt produsul culturii în care trăiesc; din familie ei învaţă să acţioneze, să 
comunice sau să relaţioneze într-un mod particular 

În concluzie, putem afirma că rolul familiei în educaţia copiilor, în transmiterea unor valori morale solide este esenţial. „Familia 
reprezintă matricea primordială a culturii omeneşti.” Totul se începe şi se învaţă mai întâi în familie. Copilul învaţă să iubească în familie, 
de la părinţii săi. Copiii preiau totul şi imită totul. 
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FAMILIA  ȘI  ROLUL  EI   ÎN  EDUCAȚIE 
Profesor Psihopedagog Andrei Nicoleta  

Școala Gimnazială Specială Nr.8, Sector1, București 
 
 Educaţia ocupă un loc central astăzi în toate societăţile din lume. Imрliсarеa familiеi arе o рutеrniсă influеnţă atât în adaрtarеa 

şсolară, сât şi în rеuşita şi obţinеrеa dе реrformanţе şсolarе alе сoрilului. Atunсi сând рărinţii ѕе imрliсă în еduсaţia сoрiilor lor, aсеştia 
obţin rеzultatе bunе, tratеază рroсеѕul еduсaţional şсolar сu mai multă ѕеriozitatе, îşi faс tеmеlе сu rеgularitatе, dеmonѕtrеază atitudini 
şi сomрortamеntе рozitivе şi au şanѕе mai mari dе rеuşită în сеlеlaltе еtaре alе еduсaţiеi, dесât сoрiii alе сăror familii dovеdеѕс o 
imрliсarе mai rеduѕă în еduсaţia lor. Aşadar, imрliсarеa рărinţilor еѕtе imрortantă atât реntru сoрii сât şi реntru şсoală, motiv реntru 
сarе aсеѕtеa, îmрrеună, trеbuiе ѕă formеzе un рartеnеriat сarе ѕă rеduсă riѕсul реntru еşесul şсolar. 

  În сееa се рrivеştе aсţiunеa еduсativă a familiеi, еa еѕtе еfiсiеntă numai atunсi сând ѕсoрul ѕău dеvinе unul сu сеl al şсolii, atunсi 
сând întrе aсеşti doi faсtori ехiѕtă o сonсordanţă, сând obiесtivеlе urmăritе dе aсеѕtеa ѕе ѕubordonеază idеalului ѕoсial şi еduсaţional. 

 Familia a fost, este şi va continua să fie prima colectivitate umană caracteristică omului şi absolut necesară naturii umane, căci în 
cadrul familiei individul are parte de o atmosferă de intimitate, în care, copleşit de variate solicitări existenţiale se poate, în sfârşit, destinde. 

 Familia este cosiderată cea mai potrivită colectivitate socială, privind formarea omului, prin oferirea de modele a rolurilor sociale 
pe care individul le are de îndeplinit. Primele valori sociale sunt transmise de familie. Înainte să primească o educaţie instituţionalizată, 
copilul învaţă o serie de lucruri, pe care şcoala, deşi copilul e la începutul procesului educativ, trebuie să le ştie. Astfel, şcoala trebuie să 
cunoască valorile educative propagate în interiorul familiei, pentru a şti pe ce se bazează. Deşi începe şcolarizarea, rolul familiei nu se 
încheie, ci continuă, sarcinile şcolii şi cele ale familiei, atât în materie de educaţie, cât şi în materie de instrucţie, se împletesc şi se sprijină 
reciproc, ele trebuie să conlucreze, nu să meargă în direcţii diametral opuse. Modalităţile prin care familia îşi exercită influenţa educativă 
sunt numeroase, acestea evidenţiindu-se din prima copilărie când este semnalată importanţa relaţiei dintre mediul familial şi dezvoltarea 
limbajului. Calitatea modelului lingvistic pe care îl oferă copilului membrii familiei, în special mama, influenţează dezvoltarea gândirii 
acestuia. În perioada şcolarizării, randamentul la învăţătură depinde în mare măsură de posibilitatea oferită copilului de a învăţa unele 
lucruri din ambianţa familială şi din diferitele împrejurări de viaţă din afara acesteia, în care va fi pus în mod conştient de părinţi (petrecerea 
vacanţelor în medii naturale diferite, vizite la muzee, expoziţii, vizionarea unor spectacole, lecturi). Posibilităţile de a avea în cadrul familiei 
o bibliotecă, de a i se procura reviste şi cărţi, de a fi ajutat la învăţătură de către părinţi vor contribui, de asemenea, la dezvoltarea intelectuală 
a copilului. Modul în care se dă sprijinul la învăţătură are de asemenea o mare influenţă în dezvoltarea capacităţilor psihice şi morale ale 
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copilului. Unii părinţi se substituie acestuia în îndeplinirea îndatoririlor şcolare, ceea ce îi ceează o stare de pasivitate şi o falsă concepţie 
despre muncă; alţii au o atitudine rigidă, aspră, ceea ce îl inhibă, frânându-i dezvoltarea gândirii. Foarte importantă în formarea atitudinii 
faţă de muncă este puterea modelului pe care părintele îl oferă în această direcţie. Motivaţia învăţării depinde de atitudinea părintelui faţă 
de viitorul copilului, de pregătirea lui pentru profesie, de orientarea lui justă în alegerea acesteia. Toate aceste direcţii de influenţare depind 
de condiţiile socio-economice şi nivelul sociocultural ale familiei de care acesta aparţine, şi în acelaşi timp depind şi de caracteristicile 
societăţii şi ale epocii. 

 Actul educaţional la nivelui familiei trebuie să-şi asume răspunderea de a îmbina permanent sfera de viaţă socială cu ”procesul 
intenţionat pedagogic. Secretul eficienţei educaţiei familiale constă tocmai în modul în care părinţii realizează aceasta, adică dacă o fac 
conştient sau spontan. Actul educativ la nivelul familiei are marea calitate de a izvorî din contextul vieţii şi a se efectua în acţiunile de viaţă 
ale membrilor ei.  

 Educatorul părinte foloseşte exemplele şi modelele pe care i le oferă în primul rând ambianţa familială şi de aceea pedagogia familiei 
nu poate prescrie reguli cu valabilitatea generală. Aceasta nu înseamnă însă că ea se poate lipsi, mai ales în perioada actuală, de metode 
ştiinţifice sau de scopuri precise, ci dimpotrivă în contextul social actual, pentru a putea pregăti copilul cât mai adecvat pentru exigenţele 
vieţii, acţiunea educativă la nivelul familiei trebuie să devină din spontană- conştientă, din întâmplătoare- permanentă, din tradiţională- 
intenţională, din intuitivă - ştiinţifică. Vorbind despre funcţiile familiei, scopul direct al educaţiei este deci formarea, dezvoltarea şi 
perfecţionarea personalităţii. Acest obiectiv se constituie prin însuşirea oarecum pasivă de modele culturale, dar mai ales printr-o acţiune 
deliberată, deci conştient dirijată. Faptul că individul nu poate fi înţeles în afară de societate, impune de la sine ideea că scopul elementar 
al educaţiei nu constă în crearea capacităţii de a realiza performanţe individuale, ci de a realiza o cît mai reuşită integrare socială. 

 Conştiinţa educativă poate fi înţeleasă într-un sens foarte larg. Pentru un părinte însufleţit de conştiinţa educativă nu se pune numai 
problema de a dori ca, copilul său să ajungă o personalitate de nivel înalt, dar şi problema de a căuta cele mai bune căi şi mijloace de a 
contribui la formarea unei astfel de personalităţi. Un părinte care reflectează, compară şi selectează, care îşi controlează aptitudinile şi 
comportamentele nu câştigă prin aceasta aptitudini pedagogice, dar, cu siguranţă este un bun părinte, iar un părinte bun este pe jumătate şi 
un bun educator. 

 Creşterea şi educarea copiilor nu este o „meserie” uşoară pentru nici un părinte. Sunt foarte multe aspecte care nu trebuie neglijate 
şi care sunt absolut esenţiale în formarea personalităţii copilului. Crearea unui climat adecvat, bazat pe relaţii echilibrate între părinţi, „ 
prezenţa fizică şi morală”a părinţilor în conturarea personalităţii, asigură o prestaţie educativă eficientă, îndeplinindu-şi, astfel obligaţiile 
pe care le au faţă de copil şi implicit, faţă de societate 
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CONSILIEREA – METODĂ  DE  ÎMBUNĂTĂŢIRE  A  RELAŢIILOR  DINTRE  ŞCOALĂ  ŞI  FAMILIE 
 

Prof. psihopedagog Anghel Teodora 
Liceul Teoretic Special “IRIS”Timișoara, jud. Timiș 

 
Familia, mediul de viaţă şi şcoala sunt factori determinanţi ai dezvoltării complete şi complexe a copiilor. Împreună trebuie să 

colaboreze pentru ca fiecare elev, indiferent de particularităţile sale, să poată deveni un membru independent al comunităţii în care doreşte 
să se integreze. 

Familia are în societate funcţii bine definite: 
1. funcţia biologică (de naştere a copiilor); 
2. funcţia socială (asigură creşterea copiilor); 
3. funcţia economică (produce bunuri materiale); 
4. funcţia educativă (asigură educaţia); 
5. funcţia culturală (asigură instruirea). 
Familia este unul din factorii care prin legea nescrisă a naturii, dar şi prin legea scrisă a drepturilor omului, are obligaţia de a oferi un 

climat fundamental atât afectiv, cât şi ocrotitor. Fiindcă cea mai mică tulburare care apare în echilibrul afectiv al părinţilor provoacă 
tulburări în psihicul copiilor, trebuie să acordăm o deosebită importanţă unor situaţii de acest gen, cum ar fi: 

- iubirea tiranică a părinţilor pentru copii- determină dependenţă exagerată şi astfel imaturitate 
- ambivalenta afectiva manifestată fie prin acordare neechilibrată a afectiunii din partea celor doi părinţi (când unul îl ceartă, celălalt 

îl apără), fie prin acordare neechilibrată a afectiunii din partea celor doi părinţi (când unul îl ceartă, celălalt îl apără), fie prin absenţa 
afectivă a părintelui (deşi prezent fizic, părintele nu reprezintă un sprijin afectiv pentru copil) 

Caracterul protector al familiei se caracterizează prin sentimentul securităţii, al susţinerii, al echilibrului, sentimentul de a trăi în linişte. 
In acest sens câteva situaţii cu efecte negative sunt: 

• certuri, violenţe, agresivitate verbală şi fizică în cadrul familiei. Statisticile arată că peste 70% dintre copiii delincvenţi şi 65% dintre 
cei cu tulburări neuropsihice provin din aceste medii. Astfel de comportamente pot determina şi fuga de acasă, mai ales în adolescenţă. 

• divorţul sau separarea părinţilor - în urma lor copilul fiind supus unor motivaţii, tendinţe şi norme contradictorii care împiedică 
dezvoltarea psihică corespunzătoare 

Cercetările de specialitate arată că temperamentul este înnăscut, în timp ce caracterul se formează prin educaţie, având o mare influenţă 
asupra personalităţii, sistem care se dezvoltă până spre 20 de ani. Datorită faptului că din 24 de ore /zi copilul îşi petrece în cadrul familiei 
cele mai multe ore, punând în calcul şi zilele de weekend, familiei îi revine o importanţă majoră în educaţie. Deci, este deosebit de important 
modul cum se achită părinţii de sarcinile şi de responsabilităţile lor în educarea şi formarea copilului, şi cum interacţionează acţiunea 
educativă a familiei cu cea a şcolii. Astfel de sarcini şi responsabilităţi 

- asigurarea subzistenţei şi educaţiei 
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- educarea şi dirijarea comportamentului în concordanţă cu standardele socio-culturale 
- realizarea unei relaţii de comunicare şi aceasta nu doar la nivel faptic 
- corectarea erorilor de comportament 
- comunicare verbală despre noţiunile de “bine” şi de “rău” 
- prin oferirea de modele proprii - exemple personale ale părinţilor (nu le putem cere copiilor să facă ceea ce părinţii înşişi nu fac) 
- prin a nu cere copiilor să mintă în diverse situaţii pentru a absolvi pe părinte de anumite 
- susţinerea afectiv - morală - recunoaşterea şi aprecierea rezultatelor copilului, ceea ce nu înseamnă blamarea sa în caz de eşec, ci 

stabilirea unei relaţii de iubire, respect şi încredere reciprocă, încurajarea în a persevera. 
- acordarea dreptului de membru al familiei, de participant activ la schimbările din cadrul ei - pentru că cei care participă la depăşirea 

cu succes a unei crize de familie au ulterior o mai mică vulnerabilitate la stres 
- informarea în legătură cu particularităţile vârstei pe care o are copilul (de la specialişti, profesori, mass-media etc.) 
Şcoala alături de familie are rolul de a educa şi forma tinerii astfel încât aceştia să poată să se integreze în comunitate, să se adapteze 

cerinţelor societăţii care cresc în complexitate şi volum pe măsură ce înaintează în vârstă. “Consilierea” de către învăţător sau profesorul 
diriginte este primul pas în stabilirea şi corectarea disfuncţionalităţilor ce acţionează asupra elevului. Aceasta însă nu trebuie confundată 
cu discuţia din timpul şedinţei cu părinţii. Ea este un act voluntar manifestat de ambii parteneri: dascăl-elev sau dascăl- părinte, un act care 
necesită o bună documentare şi pregătire anterioară a celui care consiliază. 

Din punct de vedere ştiinţific, consilierea este un proces în care un profesionist stabileşte o relaţie bazată pe încredere cu o persoană 
care are nevoie de sprijin. Această relaţie asigură exprimarea ideilor şi sentimentelor în legătură cu o problemă şi oferă sprijin în clarificarea 
sensurilor fundamentale, în identificarea unor pattern-uri valorice pe baza cărora se pot formula soluţii. Prin procesul de consiliere se poate 
ajunge la o înţelegere mai profundă a gândurilor, a trăirilor emoţionale care asigură şansele unui nivel optim de dezvoltare a resurselor 
personale. Consilierea asigură asistenţa individului în explorarea şi înţelegerea propriei identităţi, îl sprijină în dezvoltarea unor strategii de 
rezolvare a problemelor şi luare a deciziei. În consiliere s-au conturat patru direcţii de abordare a problemelor cu care se poate confrunta 
individul pe parcursul evoluţiei sale: intervenţia în situaţii de criză, intervenţia ameliorativă, prevenţia, intervenţia formativă şi de 
dezvoltare. Consilierea individuală este o interacţiune personală între consilier şi client, în cadrul căreia consilierul asistă clientul în 
rezolvarea problemelor mentale, emoţionale sau sociale. Se desfăşoară în şedinţe care oferă clientului maximă confidenţialitate ceea ce 
permite explorarea ideilor, sentimentelor sau atitudinilor problematice. Consilierul şi persoana consiliată formează împreună o echipă. 

Rezultatele bune obţinute prin consiliere trebuie conservate şi promovate printr-o politică educaţională atent condusă care să nu distrugă 
încrederea pe care atât elevii cât şi părinţii o acordă unei noi modalităţi de sprijinire în efortul comun de formare a tânărului. 
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FAMILIA    ZILELOR   NOASTRE 
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 Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, București 

 
În prezent, familia ca unitate socială s-a modificat foarte mult atât la nivel structural, cât şi la nivel atitudinal în sensul creșterii ratei 

divorţurilor şi a tensiunilor şi conflictelor intrafamiliale. Situaţia existentă pe plan familial se poate răsfrânge negativ asupra maturizării 
fizio-psihice, fiziologice şi sociale a copiilor lăsând sechele în structura psihică şi de personalitate a acestora. În familiile de astăzi, legăturile 
sunt mai puţin durabile, pe considerentul că oamenii nu mai acceptă să convieţuiască împreună dacă nu se înţeleg bine, nici măcar de 
dragul unui copil, faţă de care au anumite responsabilităţi. În societatea actuală, aflată în modificări permanente de dinamică a relațiilor în 
familie, în care vechea structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apărând tot mai multe structuri de familie alternativă. 

Ca primă verigă a sistemului educativ, familia are responsabilități clare și diverse. Întrebarea care se pune este, dacă familia de 
astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților obiective, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. Realitatea 
ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent responsabilitățile educative față de copii, acuzând lipsa de 
timp, grijile vieții zilnice, minimalizând rolul de factor educativ. Altor familii, deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor, le 
lipsesc pregătirea psiho-pedagogică, experiența. 

Dezvoltarea intelectuală și maturizarea comportamentului depind atât de moștenirea genetică cât și de mediul în care trăiește copilul. 
Mediul de familie poate să exercite o influență pozitivă sau negativă care să persiste tot restul vieții. Factori cu o influență negativă 

asupra dezvoltării copilului pot fi: alimentația insuficientă sau dezechilibrată, îmbolnăvirile repetate, somnul insuficient, lipsa stimulării 
intelectuale, lipsa afecțiunii, a exprimării, etc. 

În participarea elevului la activitățile școlare se evidenţiază  în mod  tipic caracteristici legate de condiţiile de acasă şi din familie 
ale elevilor ca fiind unele din barierele principale în învăţare. Ca şi exemple se pot menţiona: 

-resursele financiare ale familiei. 
-atitudinile părinţilor faţă de şcoală şi educaţie. 
-starea de sănătate şi nutriţională a copilului. 
-stresul cauzat de separarea părinţilor sau de familii disfuncţionale. 
-provenienţa dintr-o familie ce călătoreşte mult. 
-începerea şcolii cu slabe abilităţi de vorbire, vocabular deficitar şi insuficienta pregătire pentru citit-scris. 
              Implicarea familiei în activitatea școlară a copiilor se desfășoară pe două coordonate:  
a)  relație părinte-copil: controlul frecvenței, al rezultatelor școlare, al temelor, ajutor în îndeplinirea sarcinilor, suport moral și material;  
b) relația familie-școală: contactul direct cu învățătorul sau profesorii clasei sub forma unor reuniuni de informare a părinților cu privire 

la documentele privind partea de curriculum. 
Şcolile tind să perceapă elevii care se confruntă cu aceste bariere ca fiind slab motivaţi, supuşi presiunii negative a părinţilor şi 

grupului, ca având o frecvenţă redusă la şcoală şi manifestând probleme comportamentale şi manifestând probleme comportamentale şi de 
control. Din aceste răspunsuri este clar că şcolile întâlnesc cele mai mari dificultăţi atunci când se confruntă cu bariere pe care le consideră 
externe şi cu mult în afara controlului şcolii –condiţiile de acasă şi din familia elevului care afectează abilitatea acestuia de a fi complet 
receptiv la oportunităţile educaţionale pe care le oferă şcoala. Este necesar să se realizeze aici un echilibru. Cu siguranţă că şcolile şi 
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profesorii nu pot să rezolve toate problemele sociale pe care le întâlnesc. Dar, cadrele didactice trebuie să combine o concentrare pe 
responsabilităţile lor profesionale distincte cu dezvoltarea continuă a unui climat  tolerant şi cald care ţine seama de nevoile, problemele şi 
istoria de viaţă a tuturor elevilor. 

      Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic, intelectual, moral, estetic. Pe 
parcursul mai multor ani de muncă la catedră mi-am pus mai multe întrebări legate de relaţia dintre şcoală şi familie. O întrebare a fost 
aceasta: ,,Cum am  îmbunătăţit eu  relaţia şcoală – familie?” Această relaţie s-a  îmbunătăţit  printr-un parteneriat adevărat între şcoală şi 
familie. Prin comunicarea bilaterală cu părinţii se creează un parteneriat strâns în sprijinul copiilor, se formează comunitatea şi cultura 
şcolii, cadru în care aceştia se simt ca acasă. Părinţii răspund la această cultură prin participarea la educaţia copiilor in moduri în care ei 
înşişi niciodată nu le-au cunoscut. Factorii care influenţează părinţii în implicarea lor în educaţia copiilor, includ: 

   1. nivelul educaţional al părinţilor; 
   2. grupurile din care ei fac parte; 
   3. atitudinea conducerii şcolii; 
   4. influenţele culturale; 
   5. problemele familiei în îngrijirea copilului 
            Comunicarea cu familiile despre programele şcolii şi progresul elevului se face folosind comunicări de la şcoala la familie şi de 

la familie la şcoala. Prin comunicare eficientă cu familia, aceasta ajunge să conştientizeze rolul în educaţie, rolul în integrarea cu succes a 
copilului său.   Am aplicat părinţilor elevilor pe care îi îndrum o serie de chestionare, pentru a-mi da seama de interesul pe care-l manifestă 
fiecare părinte pentru şcoală, pentru copilul său şi ce aşteptări au aceştia. Analizând  răspunsurile date de părinţi şi din discuţiile cu aceştia, 
am ajuns la concluzia că e nevoie de implicare şi colaborare pentru o educaţie valorică din perspectiva afectivităţii, a cunoaşterii, a 
trebuinţelor, atitudinilor, valorilor şi motivaţiei. Pentru ca parteneriatul să devină eficient, am propus o serie de acţiuni comune la care să 
participe atât elevii, cât şi părinţii lor sau alţi parteneri educativi din comunitate. Parteneriatele şcoală – familie vin în sprijinul îmbunătăţirii 
comunicării dintre părinţi şi profesori. Ele se evidenţiază în activităţi comune, participarea părinţilor la diferite cursuri în care se explică 
acestora ce înseamnă o regulă în familie, ce înseamnă o pedeapsă când  nu au fost respectate regulile şi ce înseamnă o laudă. În cadrul 
parteneriatelor se clădesc relaţii între indivizi, acestea fiind caracterizate de responsabilităţi şi cooperări reciproce. Nu-şi mai au locul idei, 
din partea profesorilor, de genul: “dacă familia ne sprijină şi noi ne vom putea face datoria” sau din partea familiilor: “noi am crescut acest 
copil, este treaba voastră să-l educaţi”. 

Realizarea parteneriatelor funcţionale presupune un sistem de activităţi cuprinse într-un plan pe termen scurt şi mediu, cu obiective 
şi responsabilităţi clare. Un parteneriat între cadrele didactice (profesionişti) şi familie este posibil numai dacă fiecare dintre cei implicaţi 
înţelege rolul pe care îl are în viaţa copilului. Părinţii au nevoie de educaţie pentru a şti cum să-şi crească copiii. Prezenţa părinţilor şi 
profesorilor împreună în activităţi de dezvoltare şi participare comunitară, influenţează pozitiv rolul lor în educaţia incluzivă. Dacă părinţii 
şi cadrele didactice lucrează împreună, se poate sprijini dezvoltarea copilului, iar cerinţele sale pot fi îndeplinite într-o măsură mai mare. 
Un parteneriat între familie şi şcoală nu se poate construi foarte repede, ci sunt necesare etape bine planificate. Această planificare duce la 
stabilirea unei relaţii de încredere şi cooperare activă cu cadrele didactice şi alţi profesionişti, familia fiind unul dintre factorii a căror 
contribuţie este foarte importantă în procesul de integrare şcolară a copiilor.  

Familia este mediul normal în care personalitatea unui copil, cu sau fără deficienţe, se dezvoltă armonios sub toate aspectele. Tot în 
familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi 
atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’.  Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu 
doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.  Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră 
părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici 
apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. Între familie 
şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Există două teorii importante privind relaţia şcoală-familie: teoria profesionalismului şi teoria schimbului. Teoria profesionalismului 
consideră ca un element esenţial serviciul făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, având drept criterii competenţa, un cod de etică 
profesională. Teoria schimbului consideră acţiunea umană în funcţie de un  câştig  personal, un salariu asigurat, o competiţie restrânsă. 
Cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca făcând parte din datoria profesională a profesorului deoarece: 
părinţii sunt parteneri ai şcolii, eficacitatea învăţământului poate fi ameliorată prin cooperarea între şcoală şi familie, părinţii sunt 
responsabili legali de educaţia copiilor. Atât părinţii, cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Influenţele 
pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în mare măsură dezvoltarea personalităţii 
acestuia.  Modelul moral-civic propus de şcoală (comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine)  găseşte un răspuns 
pozitiv în familiile unde aceste valori sunt  puse la loc de cinste.                                                                  Părinţii trebuie să vadă în şcoală 
un prieten, un  colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. 
Asadar,  e  o  sarcină  a  şcolii  să  identifice  situaţiile  problemă,  din  familiile  copiilor,  să  dirijeze  pe  cât  posibil  strategiile  educativ
e  în  favoarea  elevului  şi  să  conştientizeze  că  relaţia  de  colaborare  şcoală-familie  este  determinantă  în  educarea  copiilor. 

Copilul trăieşte un sentiment de mândrie atunci când părinţii  săi se implică în activităţile şcolii sau îi sprijină în realizarea sarcinilor 
de învăţare. În mod sigur aceste fapte au ecouri pozitive în formarea personalităţii copilului, în conştiinţa lui. Ca urmare îşi va respecta mai 
mult părinţii, va învăţa să aprecieze munca celorlalţi, îi va fi asigurat succesul şcolar. Dăruirea, tinereţea, experienţa, profesionalismul, 
puterea, curajul, interesul, dedicarea, perseverenţa, implicarea, sensibilitatea sunt câteva din calităţile şi în acelaşi timp valorile unui mare 
pedagog care, prin implicarea eficientă a părinţilor în dezvoltarea intelectuală a copiilor, asigură o educaţie de calitate. 

Colaborarea  eficientă şcoală – familie reprezintă o reuşită a procesului educaţional. Educţia este o acţiune la care îşi dau concursul 
şcoala, familia, întreaga societate, iar colaborarea este absolut necesară. 

Menirea  şcolii  nu  este  numai  de  a  înzestra  elevii  cu  un  bagaj  de  cunoştiinţe  cât  mai  mare,  ci  şi  de  a  stimula  calitatea  
de  om.  Ora  de  dirigenţie  este  cea  în  care  ne  putem  apleca  asupra  acestei  laturi.  În  acestă  oră  se  urmăreşte  valorificarea  abilită
ţilor  de  interrelaţionare,  de  asumare  a  responsabilităţii,  de  descoperire  a  propriilor  aspiraţii  spre  formarea  şcolară  și  profesională. 

„Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  și  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  mare  ca  azi” – Boutin  şi  During. 
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CLIMATUL  SOCIO- FAMILIAL  ȘI   INFLUENȚA   SA  ASUPRA  DEZVOLTĂRII  COPILULUI 

 
Ates Nadea 

Grădinița PN.NR.12,ARAD  
        
        Climatul familial se referă la un ansamblu de stări psihice, moduri de relaţionare interpersonală, atitudini şi un anumit nivel de 
satisfacţie ce caracterizează grupul familial. Acest climat poate fi: pozitiv, echilibrat, constituind o premisă importantă a maturizării 
intelectuale şi afective a copilului sau negativ, caracterizat prin dezechilibre emoţionale, tensiune, violenţă, conflicte între membrii familiei. 

  Climatul familial poate facilita sau diminua influenţele  educaţionale  şi transformarea  acestora în achiziţii psiho-comportamentale la 
nivelul personalităţii copilului. 

  Familia, ca matrice pentru adulţi şi copii, trebuie să aibă capacitatea de suport emoţional şi financiar, să asigure securitatea  membrilor 
şi să-i încurajeze în situaţii dificile, sau să le susţină iniţiativele. 

  Mediul în care trăieşte şi se dezvoltă copilul, nivelul de educaţie al părinţilor, valorile morale care sunt transmise noilor generaţii îşi 
pun amprenta pe relaţiile vieţii de familie. În general, în familiile cu un nivel de cultură  mai  ridicat există o atitudine mai liberală  privind  
independenţa ş  iniţiativa copilului, controlul vieţii acestora, respectul mutual pentru drepturile fiecărui membru. 

  În educarea „puiului de om“, părinții, educatorii, școala și societatea în general sunt mijloacele cele mai importante.  Familia, prima  
școală a vieții este cea care oferă copiilor  primele  cunoștințe, primele deprinderi, dar și primele modele comportamentale, suportul psiho-
afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. 

Ca primă verigă a sistemului educativ, familia are responsabilități clare și diverse. Întrebarea care se pune este, dacă familia de astăzi 
are timp pentru îndeplinirea responsabilităților obiective, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ.  

Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent responsabilitățile educative față de copii, 
acuzând lipsa de timp, grijile vieții zilnice, minimalizând rolul de factor educativ. Altor familii, deși doresc să asigure educația 
corespunzătoare copiilor, le lipsesc pregătirea psiho-pedagogică, experiența.   

Fără îndoială că dezvoltarea intelectuală și conturarea personalității este un proces de lungă durată, care începe de la naștere și continuă 
până la adolescență. Dar la vârsta mică se pun bazele (fundamentul) acestui lung proces de formare intelectuală și de definire a caracterului.  

Dezvoltarea intelectuală și maturizarea comportamentului depind atât de moștenirea genetică cât și de mediul în care trăiește copilul. 
Raporturile dintre părinți și copii sunt raporturi educative, cu repercusiuni asupra formării lor, lucru de care ar trebui să fie conștienți toți 
părinții. Atitudinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, ale părinților influențează atitudinile, comportamentul și modul de a fi al 
copiilor. În climatul educațional sunt necesare toate ipostazele  (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea, larghețea și strictețea), 
toate însă cu măsură și la momentul potrivit, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 
      Calitatea mediului social și a interactiunilor copilului cu cei care îl îngrjesc, precum și măsura în care ei vor ști să satisfacă nevoile 
copilului vor determina personalitatea, starea de confort psihologic și eficiența integrării psihosociale ale acestuia. 
      În creșterea autonomiei copilului, calitatea atașamentului față de părinți reglează dorinta și curiozitatea de explorare a copilului. Un 
pattern de atașament, care nu creează siguranță,  duce la frânarea dezvoltării copilului.    

Grădinița și școala  trebuie să planifice și să implementeze programe de parteneriat, pentru a amplifica  implicarea  părinților. Scopul 
educației este de a forma un om cu o gândire liberă, creativ și sociabil.  

Un proverb spune: „O vorbă bună rostită la timp înviorează sufletul copilului, precum și ploaia bună, căzută la timp potrivit, înviorează 
câmpul“. 

 
Bibliografie: 

 Agabrian, Mircea, Millea, Vlad (2005), Parteneriate școală-familie-comunitate. Studiu de caz, Institutul European, Iași; 
 Baran-Pescaru, A. (2004), Parteneriat în educație: familie-școală-comunitate, Editura Aramis, București; 
 Cucoș, Constantin (2009), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura Polirom, Iași; 
 Revista învățământului preșcolar, Nr.3-4/2004 ,București 

 
 

CA   ÎNTR-O   OGLINDĂ 
 

                                                                                              P.I.P.  Baciu  Simona 
                                                                                      Scoala : Colegiul Tehnic Nr.1, Vadu Crisului 

                                                                                                    
            Fiind un nucleu formator al societății contemporane,familia este cea care își pune amprenta asupra modelării indivizilor, formând 

personalități și asigurând  perpetuarea de comportamente variate.Fără valori solide venite din mediul familial,societatea va fi «  mutilată  » 
pe toate palierele,ducând la disfuncționalități.Deci,valorile individuale vor stabiliza sau destabiliza valorile colective care interrelaționează 
în cadrul sistemului de valori prescris de o societate.Pornind de la aceste generalități ,mă întorc la ceea ce reprezintă familia,celula societății 
,care este capabilă de a se  « multiplica  » în diferite sensuri.O principală responsabilitate a familiei este aceea de a fi furnizoare de exemple 
clare și sănătoase de comportamente, care vor fi copiate sau formate copiilor cărora le-au dat naștere sau i-au adoptat,de a asigura un progres 
contiuu al acestora,perfecționându-le.La baza acestor valori care trebuiesc cultivate,formate stau : 

• empatia– capacitatea de a te pune în locul celuilalt, de a simți ceea ce simte celalalt 
• umilința pozitivă – nu ești superior nimănui chiar dacă stăpânești destul de bine un domeniu 
• autoestimarea – capacitate de a-ți înțelege propriile valori și implicit limitele 
• compromisul – valoare care demonstrează maturitatea și responsabilitatea 
• gratitudinea – aprecierea a ceea ce ai reușit să faci pentru tine sau ceilalți din jur 
• optimismul – entuziasmul cu care te încarci și îl răspândești celorlalți 
• forța – propria-ți putere internă de a găsi soluții unor probleme 
• fericirea – sentiment suprem de a conștientizare a unicității propriei vieți ,a rostului tău ca individ                       

            În familie am fost învățați și învățăm la rândul nostru să avem grijă unii de alții,să colaborăm în toate situațiile posibile,să fim 
onești,să respectăm vârstnicii,să fim toleranți,înțelegători ș.a.Aici am luat prima dată act de noțiunea de respect pe care o practicăm în toate 
spațiile,de iertare,învățând a renunța la ego, la individualism și am descoperit amplitudinea tradițiilor și am conștientizat  spiritualitatea 
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.Fără comunicare și fără propriul exemplu,toate acestea și încă multe altele,nu vor reuși să cimenteze noțiunea de valoare umană, pe care 
suntem obligați a o transfera noilor generații, spre a le asigura un progres ’’nemăsurabil ’’ în ceea ce privește calitatea de individ. 

             În primii ani de viață,când se formează primele procese intelectuale capacitățile cognitive,capacitatea de socializare,altruismul 
și spiritualitatea,inteligența emoțională este foarte important a fi alături de copii pas cu pas, de a-i ghida și oferi lămuriri ori de câte ori este 
cazul.Acolo unde s-au creat dezechilibre emoționale,unde familia nu este implicată afectiv și moral,personalitățile rezultate, au suferit 
modificări negative, lucru care își va pune amprenta și asupra societății.Se vor dezvolta personalități antisociale ce vor crea 
confuzie,oportunitățile negative vor deforma individul,putându-se ajunge la delicvență, alcoolism,droguri etc.Pentru a preveni aceste 
disfuncționalități, este necesară implicarea părinților în fiecare activitate a copilului,începând  chiar cu jocul.Aici vom putea exersa limbajul 
verbal și cel extraverbal,impune reguli ce urmează a fi respectate,ascultarea,responsabilizarea,aprecierea ș.a. 

            Așa cum într-o oglindă ne vedem chipul,așa ne putem vedea  în societate « clonați » de comportamentele,,de modul de a fi al 
tinerilor nostri.Iata de ce avem imensa responsabilitate de a fi furnizorii unei educatii sanatoase inca din primii ani de viata,de a forma 
caractere puternice,morale menite să defineasca societatea. 

 
Bibliografie: 
www.nuestroshijos. do » educando en casa 
 

                       
VALORILE   FAMILIEI   MODERNE 

 
Prof. Bălănoiu Georgiana-Maria 

Școala Gimnazială Jupânești, jud. Gorj 
 
        Familiile pot fi una dintre cele mai mari surse ale noastre de fericire. Nici o dragoste nu este atât de profundă, nici o bucurie nu este 

atât de deplină ca aceea care poate exista în cadrul familiei. Familiile ne pot ajuta să avem tot ce este mai bun în viață. În familia noastră, 
noi iubim, slujim, propovăduim și învățăm unul de la altul. Ne împărtășim bucuriile și supărările. Relațiile de familie ne pot aduce încercări 
grele, dar ele ne aduc și o mare fericire. Standardele după care alegi să trăiești constituie valorile pe care le ai. Te străduiești, de exemplu, 
să fii cinstit în toate aspectele vieții? Atunci vei dori, probabil, să le transmiți această calitate și copiilor tăi. Valorile includ și norme de 
conduită. De exemplu, o persoană cu înalte norme de conduită va fi harnică, onestă și binevoitoare cu alții. Aceste calități se cultivă cel 
mai bine la o vârstă fragedă. 

        Despre conceptul de familie, fie ea tradițională sau nu, s-au scris multe lucruri în timp, însă familia nu este despre teorie, ci despre 
practică. Diferența dintre teorie și practică stă în valorile morale și personale ale fiecărui individ. Suntem focusați pe lucrurile superficiale 
și, fără să ne dăm seama, de cele mai multe ori devenim superficiali pentru că ne îndepărtăm de esență. 

       Expresia intens uzitată „cei șapte ani de acasă” nu se referă doar la modificările corporale cantitative care se dobȃndesc în mod 
natural după naștere, ci are în vedere că, între creșterea corporală și dezvoltarea psihică este necesar să existe o armonie deplină, modelarea 
făcȃndu-se, prin educație, asupra fondului omenesc, mai mult decȃt asupra formei.  

        În mod cert, în ceea ce ne privește apreciem că, procesul de formare și instruire a copilului revine, în mod direct, familiei în care 
acesta se naște, părinții constituind repere fundamentale de viață, și trebuie să continue ulterior în școală, unde cadrele didactice și psihologii 
școlari, prin abordări corespunzătoare fiecărei etape de creștere și fiecărui nivel de școlarizare, contribuie la desăvȃrșirea individului și îl 
orientează, în perspectiva unei integrări firești ṣi a unei adaptări ușoare la viața și normele sociale. 

        Ca măsură a unui comportament autonom şi responsabil, valoarea are câteva caracteristici importante, dintre care pot fi amintite: 
dezvoltarea timpurie în viaţa copilului, din experienţele directe cu oamenii şi în special cu membrii familiei, rezistența la schimbare, 
formarea în medii socioculturale diferite, prin comportamente şi atitudini observate şi experimentate.  

        Valorile reprezintă, de fapt, acele comportamente, procese de gândire, trăsături de caracter, pe care societatea le consideră corecte, 
bune, cu rezultate dezirabile, care merită să fie preluate de alţii, în funcție de morala fiecăruia şi de liberul arbitru. 

         Este cunoscut faptul că familia îşi are propriul sistem de valori, indiferent de categoria din care face parte, pe care le promovează 
în sistemul inter-relaţiilor din cadrul său. Acest sistem unic de valori se formează în funcţie de tradiţia neamului / etniei, ethosul pedagogic 
familial, vârsta părinţilor, studiile şi nivelul lor de inteligenţă, componenţa familiei, coeziunea şi adaptabilitatea ei, condiţiile de trai, 
tradiţiile familiale, particularităţile individual-psihologice, concepţia despre lume şi cea pedagogică a membrilor familiei. 

         Esenţa educaţiei familiale constă în formarea tinerei generaţii prin intermediul valorilor socioculturale, ceea ce ţine de perspectiva 
promovării unor principii autentice, validate de o anumită practică pedagogică. 

        Valorile morale reflectă anumite cerinţe şi exigenţe generale, ce se impun comportamentului uman, în virtutea idealului care se 
dorește a fi atins. Ele se referă la un câmp larg de situaţii şi manifestări comportamentale, cum sunt: patriotismul, atitudinea faţă de 
democraţie, libertatea, cinstea, onestitatea, responsabilitatea, eroismul, cooperarea, modestia. 

        Principiul fundamental al educaţiei ȋn familia romȃnească tradiţională, îl constituie moralitatea, caracterizată, printre altele, de 
trăsaturi care ȋi asigură statutul de „punct gravitaţional de existenţă comunitară”, precum: loialitatea faţă de instituţia familiei, care este 
situată mai presus de interesul propriu, subordonarea femeii ca soţie şi ca mamă, atribuirea de roluri precise, prestabilite pentru copiii de 
ambele sexe, ȋncurajarea supunerii şi a conformismului ȋn relaţiile inter-familiale. 

        Opusă, dar nu totalmente, familiei tradiţionale, este familia modernă, care se bazează pe individualism ca principiu esenţial, fapt 
care explică disocierea nucleului familial, prin creşterea spectaculoasă, de la an la an, a numărului de divorţuri şi toleranţa din ce ȋn ce mai 
mare faţă de acest fenomen social. Pe lȃngă avantajele aduse de individualism, ca element de modernitate ȋn societatea romȃnească, apar 
noi provocări şi conflicte generate de schimbarea permanentă a sistemelor de referinţă valorică, obedienţa şi conformismul devenind 
complet nefuncţionale odată ce femeia a căpătat independenţă economică, iar copiii, un mai mare control asupra propriului destin. Valorile 
familiei moderne contribuie la construirea unui stil de viaţă distinct de cel al familiei tradiţionale: autorităţii i se substituie, ca valoare 
focală, cooperarea. Aceasta este susţinută de valori precum egalitatea, schimbarea şi comunicarea. Astfel, familia modernă poate fi 
caracterizată printr-o accentuată flexibilitate a structurii de autoritate şi putere.  

        Nu mai există un model unic, dominant, ȋn care bărbatul decide, atȃt ȋn privinţa hotărȃrilor care vizează viaţa conjugală, cȃt şi a 
celor care privesc relaţia parentală, aşa cum se ȋntȃmpla ȋn familia tradiţională. Relaţiile familiale moderne surprind reciprocitatea puterii 
şi a autorităţii, pe diferite nivele şi la diferite intensităţi, ȋn contextul mai general al unui egalitarism afirmat şi, tot mai des, pus ȋn practică. 

        În plus, violența familială, dezinteresul și sărăcia, determinate de situaţia economico-socială precară a tot mai multor familii din 
România (cu venituri extrem de mici, cu părinţi în şomaj, cu spaţiu locativ restrâns sau inadecvat, familii neadaptate / dezrădăcinate ca 
urmare a trecerii din mediul urban în cel rural sau invers, a strămutării în altă localitate, sau familii temporar incomplete, în care unul dintre 
părinţi sau ambii părinţi se află la muncă în alte ţări, şi ai căror copii se află ȋn grija bunicilor sau a altor rude), predispune copiii la 
insecuritate şi instabilitate morală şi, pe cale de consecinţă, la comportamente deviante și delincvente.         
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        Copiii proveniţi din familii dezinteresate, dezorganizate sau confruntate cu probleme economice dificile sunt tentaţi să evadeze din 
căminul familial, lezat grav ca urmare a tensiunilor şi conflictelor dintre părinţi, să abandoneze școala şi să ȋşi caute suportul afectiv în 
grupul stradal, între prieteni de ocazie, în medii microsociale dubioase. 

        Europa vestică, ȋn general, şi Ţările din Peninsula Scandinavă, ȋn special, unde copiii sunt consideraţi un „bun al statului”, cu 
drepturi egale cu ale părinţilor, au ȋnţeles că este necesar ca educaţia modernă să transmită eficient şi, pe scară largă, acel volum de 
cunoştinţe şi informaţii adaptate noii civilizaţii a globalizării, care să nu copleşească prin cantitate, dar să contribuie la dezvoltarea 
oamenilor la nivel individual şi comunitar. 

       În vederea realizării noilor tipuri de relaţii sociale internaţionale, educaţia trebuie să-şi amplifice posibilităţile pentru a-i învăţa pe 
copii „regulile convieţuirii”. Formarea atitudinilor, aptitudinilor şi cunoştinţelor necesare descoperirii, pas cu pas, a celuilalt, a înţelegerii 
diversităţii rasei umane şi a necesităţii conştientizării similitudinilor dintre oameni şi a interdependenţelor acestora, devin obiective 
specifice integrării la cerinţele societăţii globale. 

Bibliografie: 
1)  Cucoș C., „Pedagogie”, Editura Polirom, Iaşi, 2006. 
2) Albu Emilia, „Manifestări tipice ale devierilor de comportament la elevii preadolescenţi, Prevenire şi terapie”, Editura Aramis, 
București, 2002. 
3) Cosma Mircea, „Globalizarea şi educaţia”, Revista Army Academy, Academia Forţelor Terestre, trimestrul II, 2004. A se vedea:  
http://www.armyacademy.ro/reviste/2_2004/r5.pdf 

 
FAMILIA – PRIMUL  EDUCATOR  AL  COPILULUI 

 
Prof. înv.preşcolar: Bănică Andreea Loredana 

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Conţeşti, jud. Dâmboviţa 
 

Familia este definită ca fiind: forma socială de bază, realizată prin căsătorie şi care constă din soţ, soţie şi din descendenţii acestora, 
sau mai poate fi  definită ca mediul în care venim pe lume, ne dezvoltăm şi la rândul nostru ne formăm o altă familie. Este locul unde găsim 
înţelegere, linişte şi soluţii la problemele care ne frământă. 

Din momentul în care un copil s-a născut familia îi devine primul educator. Chiar dacă nu are calificările necesare, chiar dacă doreşte 
sau nu, familia devine factorul cu cea mai mare influenţă asupra copilului. În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de 
dezvoltare fizică şi de construcţie a personalităţii şi inteligenţelor, elementul  care contribuie la modelarea unei persoane este  familia acesta 
este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. 
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar familia creează condiţiile 
dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul moral, estetic etc.  Ca prim factor educativ, familia 
oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (ex: despre plante, animale, flori, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice etc.).  

Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor, ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. 
Părinţii încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte pentru a le putea înţelege. De asemenea tot în familie se formează cele 
mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani 
de acasă ’’ aşa cum se spune în popor.   

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale în primii ani, ulterior copiii fiind 
preluați de catre  grădiniţă, școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și susține copilul din punct de vedere academic (în afara 
școlii), emoțional, comportamental, social, financiar. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele despre natură, societate, 
deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, copilul le datorează educației primite în familie. 

Copilul obține rezultatele școlare în functie de modul în care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure 
copilului mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv.. 

Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal este influențată de diferențele 
de ordin economic, social, cultural care există între familii. 

 Familia însă, în ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate de 
comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai ușor într-un climat de prietenie și de 
înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și 
dezvolte și să-și asume în mod conștient o serie abilități și responsabilități. 

 Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija 
în dezvoltarea lui.  

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic, intelectual, moral și estetic: 
1. Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana şi îmbrăcămintea copiilor, îi fereşte de pericole, le lasă timp 

de joacă, le crează condiţii cât mai bune de odihnă şi se îngrijeşte de sănătatea lor. Un regim raţional de viaţă nu poate avea decât urmări 
pozitive asupra dezvoltării sale fizice. 

2. Dezvoltarea intelectuală este cea mai importantă. În cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi 
corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi în această direcţie. Limbajul părinţilor influenţează foarte mult 
limbajul copiilor aşa cum au demonstrat unele studii în domeniu. Forma de vorbire este expresia unei structuri sociale . Copilul obţine 
rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare,  implicarea este cu atât mai eficientă cu cât are 
loc mai de timpuriu chiar începând cu grădiniţa şi cu şcoala primară.  
Părinţii trebuie să-i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite şcolare, cărţi de lectură, manuale şcolare etc., cât şi nişte condiţii 
bune de muncă: un birou, un computer şi nu în ultimul rând linişte pentru a se putea concentra. Părinţii trebuie să-şi ajute copiii la învătătură; 
ajutorul trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să efectueze temele copiilor.  
Cu timpul, părinţii se vor limita la controlarea temelor de casă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: 
să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. 

3. Educaţia morală a copiilor. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, 
sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În realizarea acestor sarcini, modelul 
parental ajută cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil. Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rau, ce e drept şi ce e nedrept, 
ce e frumos şi ce e urât în comportamente. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor din 
jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. 



14 

SIMPOZION NAȚIONAL 
ISSN 2360-3305 

ISSN-L 2360-3305 
FAMILIA – PORTRETUL SOCIETĂȚII   MARTIE 2020 

 

 

4. Educaţia artistic-estetică  trebuie să vină în completarea celorlalte tipuri de educaţie, pentru a stimula creativitatea copilului şi a-l ajuta 
să treacă de la o înţelegere a lumii axată pe propriile nevoi şi plăceri la o înţelegere mai completă a lumii, a universului şi a resorturilor 
profunde care guvernează viaţa, în anasamblul ei şi societatea umană. 
                  Părinţii ar trebui să fie aceia care realizează primul contact al copilului cu o viziune asupra sensului vieţii, cu frumuseţile naturii, 
cu viaţa socială şi specificul naţional (valori culturale, tradiţii, obiceiuri etc.), cu operele de artă şi îl încurajează să îşi manifeste creativitatea 
artistică, tehnică sau ştiinţifică. 

            Ca o concluzie, modelele de conduită oferite de părinţi pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare-precum şi climatul 
socioafectiv în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind 
formarea concepţiei despre viaţă,a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

Bibliografie: 
1. Agabrian, Mircea, Millea, Vlad (2005), Parteneriate școală-familie-comunitate. Studiu de caz, Institutul European, Iași; 
2. Baran-Pescaru, A. (2004), Parteneriat în educație: familie-școală-comunitate, Editura Aramis, București. 
3. Bonchiş Elena,(2011), Familia şi rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom. 
4. Stănciulescu, E. , (1988), Sociologia educației familiale, vol. I, Editura Polirom, Iași. 

 
 

IMPORTANȚA  VALORILOR  TRANSMISE  DE  FAMILIE  COPILULUI 
ÎN  FORMAREA   PERSONALITĂȚII 

 
Prof. Barboni Rodica 

 Școala Profesională Specială Nr.3, București 
 
Valoarea familiei este exact aceea a vieţii însăşi. Fie că privim familia din perspectiva existenţei umane naturale, fie a celei umane 

spirituale, familia este izvor şi albie a vieţii. 
Câteva definiții, din diversele perspective de definire a conceptului de valoare: 

-valorile sunt „principii abstracte despre ceea ce este important şi de preţuit în viaţă, despre cum trebuie oamenii să se comporte şi să 
aprecieze (în termeni de bun/rău, drept/nedrept, urât/frumos etc.) situaţiile, evenimentele, persoanele precum şi obiectele sociale şi umane.”  

-‟valoarea este produsul unei judecăţi sociale, instituindu-se drept criteriu şi standard evaluativ, acceptat şi împărtăşit de majoritatea 
membrilor unei colectivităţi căreia îi este specifică o anumită cultură‟.  

Pentru viaţa umană, valorile:  
-constituie standarde de evaluare şi judecare a obiectelor, faptelor, evenimentelor şi acţiunilor umane;  
- ne conferă o anumită identitate socialăşi individuală, asigurându-ne confort şi securitate existenţială; 
- ne ajută să acţionăm într-o manieră proprie şi cu anumite mijloace;  
- ne orientează în relaţionarea cu alţii şi în influenţarea acestora;  
- ne faciliteazăadaptarea şi inserţia într-un anumit spaţiu social.  

Despre conceptul de familie s-au scris multe lucruri în timp, însă familia nu este despre teorie, ci despre practică. Diferența dintre 
teorie și practică stă în valorile morale și personale ale fiecărui individ.  

Familiile pot fi una dintre cele mai mari surse ale noastre de fericire. Nici o dragoste nu este atât de profundă, nici o bucurie nu este 
atât de deplină ca aceea care poate exista în cadrul familiei. Familiile ne pot ajuta să avem tot ce este mai bun în viață. 

Omul este ființa socială, ce învață prin intermediul interacțiunilor cu cei din jur, asimilând și interiorizând reprezentările lumii, 
cunoștințele, sistemele explicative, modele de comportare și valorile esențiale comune. Este de la sine înțeles că familia are rolul cel mai 
important în socializarea copilului și învățarea valorilor fundamentale deoarece copilul descoperă, învață și asimilează permanent sub 
influența părinților săi. Așadar, valorile transmise copilului în familie sunt cele care, de cele mai multe ori, îi rămân și la vârsta adultă. Pe 
parcursul dezvoltării sale, omul interiorizează și alte valori, comune sau individuale, însă cele de bază sunt cele învățate în copilărie. 
Părințiisunt cei care îi prezintă la început întreaga lume copilului și îl învață să gândească, să se comporte și să valorizeze, îl învață ceea 
ce este bine și valoros și ceea ce, din contră, este rău și de evitat. 

O parte din valorile familiei, indiferent de vârstă, de poziția socială și de veniturile financiare: onestitate, dreptate, bunul simț, 
respect, dragoste, toleranță, sinceritate, empatie, iertare, autenticitate, generozitate, comunicare, alinare, egalitate, înțelegere, răbdare, 
loialitate, iubire, armonie, etc. Chiar dacă mulţi părinţi consideră că nu prea poţi învăţa copiii despre valori, mai ales când aceştia sunt 
foarte mici, totușicopiii sunt bureţi cu o capacitate nelimitată de absorbţie a informaţiei, tot ce îi învăţăm are şanse maxime de a rămâne în 
memorie şi de a fi aplicat. 

Onestitatea înseamnă mai mult decât a fi sincer. Înseamnă să îţi înveţi copilul să caute adevărul, să îl îmbrăţişeze şi să îl susţină.Poţi 
începe prin a-i explica ce înseamnă să fii sincer, cum te ajută sinceritatea, cât de important este să spui adevărul, să îţi asumi greşelile 
şi să înveţi din ele. Să nu recurgi la minciună, doar pentru a scăpa mai uşor dintr-o situaţie. Onestitatea îl va ajuta pe copilul tău să ia 
decizii corecte, bazate pe adevăr, să îşi atragă în jur oamenii potriviţi, asemeni lui, şi să rămână demn şi asumat, în orice situaţie. 

Dreptatea: în momentul în care copilul înţelege vorba ,,ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face’’, el înţelege că nu e corect, să facă 
anumite lucruri. Îl înveţi să se imagineze în locul celorlalţi şi să se gândească exact cum s-ar simţi dacă i s-ar întâmpla lui. Când strică 
jucăria altui copil, când are tendinţa de a-i marginaliza pe ceilalţi, când spune el însuşi că nu e corect, atunci e momentul potrivit să 
discutaţi despre dreptate.Un copil care cunoaşte dreptatea, încă din primii ani de viaţă, va fi un adult care îşi va ghida acţiunile după 
aceasta, va cunoaşte un principiu moral puternic, va şti exact ce şi când i se cuvine, iar luptele se vor transforma în negocieri oneste. 

Bunul simţ rămâne etalonul valorilor. Mitul potrivit căruia bunul simţ nu mai este de dorit în zilele noastre, nu face decât să ne 
îndepărteze de la evoluţie. Când îi predai copilului tău bunul simţ, îl înveţi să fie un om politicos, cu bune maniere şi relaţii sănătoase. Îl 
educi pentru viitorul său de succes şi îi oferi secretul unui om valoros. Învaţă-l puterea scuzelor, a unui mulţumesc, a unui compliment, 
începeţi cu bunele maniere la masă, permite-i să vadă în familie, între voi, o relaţie bazată pe respect şi puterea bunului simț. 

Iubirea: puțini părinți își învață copiii despre iubire. Unii consideră că iubirea se subînţelege, alţi părinţi sunt de părere că e suficient 
să îşi iubească tăcut copiii, fără să le spună, iar mulţi părinţi aleg să nu vorbească preşcolarilor despre iubire. Iubirea este cea mai puternică 
valoare, îi va ajuta să privească altfel toate celelalte valori, să îşi dezvolte empatia. Să cunoască afecţiunea, să ştie să ofere, să primească, 
să aprecieze sentimentele celorlalţi, să le valorizeze şi să se cunoască pe sine.Există oameni care nu cunosc iubirea, care nu au habar ce 
înseamnă să iubeşti, care interpretează iubirea prin compromis, obişnuinţă, sacrificiu sau renunţare la sine. 
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Iertarea nu înseamnă să păstrezi legături cu oamenii şi situaţiile care te-au dezamăgit, ci să renunţi la încrâncenare şi să te eliberezi 
de sentimentele negative.Învaţă-l să ierte, să înţeleagă alegerile celorlalţi, sau măcar să le accepte, să meargă mai departe, dar cu inima 
uşoară. Pentru că emoţiile negative nu-l vor afecta pe celălalt, ci pe el însuşi. 

Iertarea îi dă copilului tău aripi să meargă mai departe şi capacitatea de a privi lumea cu detaşare.Dacă în familie nu învățăm iertarea 
și, mai apoi, dacă nu o folosim, atunci mediul devine toxic din punct de vedere emoțional, pentru că după ce nu-i iertăm pe cei din jur 
învățăm să nu ne iertăm nici noi pe noi. Când iertarea nu există, atunci își face loc anxietatea, depresia, frustrarea, ceea ce face să scadă 
calitatea relațiilor. 

Toleranță: acceptarea că nu suntem la fel, că fiecare are dreptul să greșească, că nu avem aceleași viziuni asupra unui anumit lucru 
sau că pur și simplu suntem diferiți ne face să devenim mai toleranți și să găsim echilibru în viața de familie. 

Sinceritatea: dacă suntem nevoiți să ne mințim membrii familiei de teama conflictelor, sau de teama de a fi judecați de aceștia, este 
limpede că nu există sinceritate și că la nivel inconștient alegem să mințim și chiar să ne lăsăm mințiți sau manipulați de cei din jur. 

Generozitatea: este greu să acceptăm că atunci când oferim, de fapt, primim. Poate că sună ciudat, dar în realitate până nu învățăm 
să oferim, nici nu o să primim prea mult. Indiferent că vorbim de atenție, iubire, sprijin, înțelegere, bani sau orice altceva, trebuie să le 
oferim cu generozitate mai înainte de a le primi de la cei din jur. 

Încrederea este de cele mai multe ori o valoare implicită, un temei firesc al atitudinilor pozitive. De obicei, ne gândim şi vorbim 
despre încredere când deja suspiciunile au apărut, când ceva nu decurge conform aşteptărilor, când de undeva, ca din senin, au apărut 
premisele de a pune sub semnul întrebării probitatea celui în care am avut încredere. 

Când educaţia este predată cu blândeţe şi deschidere, fără constrângere, devine aproape imposibil ca un copil să nu se formeze 
corespunzător.Din familie pleacă toate lucrurile bune, dar şi cele mai puţin bune. În societate, copilul este oglinda familiei din care provine. 

Copiii au nevoie să înveţe din experienţa părinţilor lor, iar părinţii au nevoie să se desăvârşească, căutând mereu să depăşească 
greutăţile din procesul de educare al copiilor. 

 Fiecare dintre noi are dreptul să aleagă pe ce valori își construiește familia și odată ce avem posibilitatea să alegem, urmările acestei 
alegeri devin consecințele împlinirilor sau neîmplinirilor pe care le avem în raport cu propria familie. 

Valorile transmise copilului în familie îi formează acestuia caracterul și îi influențează perspectiva asupra vieții, iar dacă părinții îi 
oferă valori care nu se vor conforma idealurilor și așteptărilor copilului devenit tânăr, acesta este nevoit să caute de unul singur noi valori; 
căci fără certitudinea dată de valorile esențiale, ești lipsit de simțul identității și al sensului.  

Valorile sunt cele ce asigură identitatea, manifestarea eului! 
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VALENȚE   EDUCATIVE  ALE  ȘCOLII  ȘI  FAMILIEI 

Prof. Bătrînuț Lenuța  
Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări”Caius Iacob”Arad 

 
Educaţia își pune amprenta asupra  procesului de dezvoltare a personalităţii individului. Acest lucru este posibil în condiţiile 

organizării şi desfăşurării unei activităţi educaţionale intense, corecte şi eficiente. Aceasta depinde și de modul de dezvoltare al copilului. 
Procesul educaţional din şcoală, calitatea  acestuia vin să se  adauge influenţelor educaţionale ale familiei, să suplinească eventualele 

carenţe ale acesteia în plan educativ sau chiar să-i corecteze unele erori. 
Fără îndoială că dezvoltarea intelectuală și conturarea personalității este un proces de lungă durată, care începe de la naștere și 

continuă până la adolescență. Dar la vârsta mică se pun bazele  acestui lung proces de formare intelectuală și de definire a caracterului. 
Moștenirea genetică și mediul în care trăiește copilul  sunt factori care contibuie la dezvoltarea lui intelectuală, dar și la formarea 
comportamentului. 

Atitudinile, vorbele, faptele părinților înfluențează și comportamentul copiilor, de cele mai multe ori. 
În acest sens putem aminti câteva situații în care atitudinea și compotamentul din familie se râsfrânge și asupra copiilor în diferite 

moduri: 
 „Familia severă“ – în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitatea și echilibrul familiei. Severitatea este 

necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură. Ce s-ar întâmpla în cazul în care părinții aplică copiilor pentru orice 
abatere pedepse corporale? Atunci copilul crește timorat cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, simte nevoia să mintă, se 
îndepărtează afectiv și efectiv de părinți și își caută înțelegerea și afectivitatea în altă parte. Mai gravă este situația cînd părinții 
sunt împărțiți în tabere: unul „sever“ și unul „indulgent“. Astfel se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, cu trăsături de 
personalitate pe care nu și le dorește niciun părinte pentru copilul său. 

 „Familia permisivă“ – stă la polul opus al familiei severe, imprimă un climat de „puf“. Un asemenea copil va fi neajutorat, un egoist, 
un dezinteresat, căci în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, în timp ce părinții doar datorii. Acest copil se adaptează 
și se încadrează cu mari dificultăți în colectivele de școală sau mai târziu la locul de muncă. 

 „Familia rigidă“ – prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de nereușită și de sancțiune. Cadrul 
didactic trebuie să intervină, după ce cunoaște situația reală, prin  discuții cu părinții (în particular) sugerându-le cu discreție, tact 
și calm în ce mod și sub ce formă se poate atenua și echilibra severitatea. 

 „Familia libertină“ – creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedica maturizarea socială a copiilor datorită 
preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși.  
Cadrul didactic trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine, în sensul obținerii unor rezultate bune la învățătură, 
capacitatea de decizie, spiritul de independență.  
Punerea în gardă a părinților în legătură cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară. Părinții trebuie să 
înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională.  
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  Pe de altă parte demn de menționat este  rolul școlii, în realizarea unui climat educativ constructiv pentru actanții procesului de 
învățământ în toate ipostazele sale: preșcolari, școlari, liceeni. 

Implicarea familiei în activitatea școlară a copiilor se desfășoară pe două coordonate: 
 a) relație părinte-copil: controlul frecvenței, al rezultatelor școlare, al temelor, ajutor în îndeplinirea sarcinilor, suport moral și 

material;  
b) relația familie-școală: contactul direct cu învățătorul sau profesorii clasei sub forma unor reuniuni de informare a părinților cu 

privire la documentele privind partea de curriculum (Planul cadru pentru învățământul obligatoriu, Programele școlare, Ghidurile de 
evaluare), consultarea părinților la stabilirea disciplinei opționale, alcătuirea schemelor orare ale clasei și programului extrașcolar al 
elevilor; activarea asociativă a părinților prin Comitetul de părinți etc.  

Pentru ca această colaborare să existe este necesară implicarea  tuturor  factorilor educaționali ca și  parteneri, în adevăratul sens al 
cuvântului. 

Astfel, școala și familia  au parcurs  mai multe etape: 
 Etapa școlii autosuficiente: școala este considerată o instituție închisă, care nu influențează 

mediul familial și nu se lasă influențată de el; 
 Etapa de incertitudine profesională: profesorii încep să recunoască influența factorilor familiali asupra rezultatelor școlare, dar 

părinții continuă să creadă că școala este autosuficientă; acuzarea familiei pentru proastele rezultate școlare; 
 Etapa de dezvoltare a încrederii mutuale: părinții și profesorii descoperă împreună încrederea 

unora față de alții; relația cu familiile este din ce în ce mai încurajată de școală; Consiliul școlar include reprezentanți ai (asociațiilor) 
părinților, cu rol decizional în toate problemele educaționale;organizațiile de părinți sunt acceptate și încurajate în activitatea 
școlară. 
Pentru copil  este esențial ca cei doi factori  (școala și familia) să îl ajute să-și urmeze visul. Să conduci către maturitate o fiinţă  

umană este un drum greu și presupune mult efort, dar rezultatele nu vor înceta să apară dacă implcarea este pe măsură. Scopul educației 
este de a forma un om cu o gândire liberă, un om creativ și sociabil.  
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FAMILIA   ȘI   ROLUL   EI   ÎN  SOCIETATEA   ACTUALĂ 
 

Becu Loredana Adina 
C.Ș.E.I. ”Paul Popescu Neveanu”,Timișoara, jud. Timiș 

 
Motto:” Așa cum merge familia, așa merge națiunea și așa merge toată lumea în care trăim.”  Papa Ioan Paul al II-lea 
         Familia joacă un rol deosebit în viața copilului, acasa este locul unde copilul își formează primele deprinderi de comportare 

civilizată și atitudinea pozitivă față de grădiniță și de școală. Cu cât părinții vor fi mai dedicați activității de formare a copilului cu atât 
copilul va fi mai câștigat, el adaptându-se mai ușor cerințelor de la grădiniță sau școală. Părintele copilului trăiește în societate, iar aceasta 
are un impact major asupra standardului de viață. 

Fiecare familie este membru al societății din care face parte iar copilul trebuie pregătit pentru interacțiunea lui cu societatea. 
Societatea reprezintă, conform DEX ”totalitatea oamenilor care trăiesc laolaltă, fiind legați printre ei prin anumite raporturi economice”. 
Situația economică a țării, localității în care trăiește o familie influențează stilul și gândirea familiei și a copilului. Într-o societate săracă, 
economia va avea impact asupra traiului iar intereseul părințiilor va fi țintit spre nevoile primare ale familiei, nevoi fiziologice, de 
supraviețuire, precum asigurarea hranei, a unei locuințe, nevoia de a avea apă potabilă. Pentru a satisface aceste nevoi primare, oameni 
trebuie să muncească. Într-o societate în dezvoltare, viața e în continuă schimbare: locul de muncă poate fi nedeterminat sau pe o perioada 
scurtă, încadrarea părintelui poate fi sub nivelul salariului minim (să muncească la negru), să fie șomer, poate câștiga peste salariul minim, 
poate să aibe un serviciu instabil sau opusul, cert este că toate aceste aspecte privind locul de muncă se pot răsfrânge în viața de familie, și 
desigur și asupra copilului.  

Familia se dovedește a fi principalul mentor și susținător al copilului, practic este primul furnizor de hrană, apă și spațiu adecvat 
unei bune dezvoltări. Dar aceasta e în strânsă legătură cu societatea. Copilul va vedea și va înțelege rostul familiei, va știi de ce părinții lui 
pleacă de acasă, de ce lucrează și cum se obține confortul pe care familia lui i-l oferă. Ajuns în grădiniță, copilul va observa deosebirile și 
asemănările dintre familia lui și familiile colegilor săi. Părintele trebuie să fie pregătit să răspundă la diverse întrebări legate de viața lor 
sau a colegilor, câteva exemple: ”de ce mama lui X vine mai repede să-l ia de la grădiniță sau de ce X este îmbrăcat în fiecare zi altfel sau 
de ce el nu primește un anume tip de ciocolată/suc precum X-copil etc. Societatea înseamnă diversitate, iar copilul trebuie învățat încă din 
familie că fiecare este diferit și fiecare familie are posibilități și idei diferite de a-și trăi viața. Pe lângă aceste reguli stabilite la nivel de 
familie, cu toții trebuie să respectăm reguli impuse de societate, de genul: pe stradă nu aruncăm gunoi, nu lovim colegii de la grupă sau nu 
distrugem mijloacele de transport în comun etc.  

Omul este ființă socială, întreaga lui viață se desfășoară în contact direct cu ceilalți. Faptul că ne întâlnim în locuri diferite și 
interacționăm într-un anume fel, aduce o sarcină în plus familiei. Copilul trebuie învățat cum să se comporte în grădiniță, la doctor, în 
magazin sau pe stradă. Un minim de cunoștințe și deprinderi pot fi formate de acasă. Regulile de comportament învățate de acasă îi va face 
mai responsabili și mai ordonați pe copii.  

Părinții fac educație permanent, sunt educatorii propriului copil de la naștere și câte zile vor avea ei ca părinți. Nu este nevoie 
pentru un părinte să cunoască metode sau tehnici de predare pentru că nu este nevoie să transforme casa în grupă sau clasă. Simpla 
interacțiune cu copilul oferă un model de comportament copilului. Dacă acasă mama este cea care veșnic face curățenie, dacă tatăl este 
doar prezent fizic, acesta va fi modelul oferit copilului, un model greșit. Copilul trebuie să descopere atribuții și de o parte și de alta a 
familiei, trebuie să vadă o implicare activă a familiei în problemele casnice și financiare. Un copil poate înțelege mai bine situația financiară 
a familiei dacă i se oferă exemple pe lucruri simple. Nu degaba s-au creat pușculițele, pe care cei mici adoră să le aprovizioneze cu monezi! 
Copiii pot fi învățați că dacă bănuții din pușculiță sunt folosiți pentru diverse jucării, la un moment va ramane fără și de aceea trebuie să 
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ne gândim care jucărie o doresc mai mult, care îmi este necesă, dacă mai am altele la fel etc. Astfel copiii învață câte ceva despre bani și 
rolul lor în societate.  

Unii copii sunt mai sensibili, alții sunt mai îndrăzneți. E un lucru important ca părinte să știi ce fel de copil ai pentru că astfel poți 
oferi sprijin copilului. Un copil sensibil, foarte emotiv are nevoie de încurajare, de susținere pentru a-l face să capete încredere în sine. Un 
copil prea îndrăzneț are nevoie de temperare, de multe explicații și exemple concrete pentru a înțelege că uneori înainte de a acționa trebuie 
să avem în vedere și consecințele. 

A fi un părinte bun nu înseamnă a oferi doar un cămin bun și alimentația necesară. Un părinte bun înseamnă că este preocupat de 
dezvoltarea fizică și starea sănătății, că are idee despre conduita copilului acasă și la grădiniță sau școală, că îl îndrumă pozitiv pentru 
integrarea socială, că îi poate face un portret al trăsăturilor de personalitate. Comunicarea în familie joacă un rol important. Familia 
oglindește imaginea relațiilor dintre membrii ei, deci va oferi o serie de informații despre copil și comportamentul lui.  

În societatea actuală ideea de familie e abordată în cele mai diverse feluri: familii monogame, poligame, nucleare, extinse, 
biparentale cu părinți naturali, familii mixte, reconstituite etc. Au fost stabilite mai multe criterii de împărțire a familiilor: după numărul de 
copii, după apartenența culturală sau sexuală. Nu înseamnă că o familie fără copii nu are impact asupra copiilor. Aceste familii au și ele 
rolul lor în societate și influențează sistemul de funcționare al societății. 

 Ce nu se schimbă și rămân mereu aceleași sunt funcțiile familiei:  
-funcția economico-financiară,  
-de socializare,  
-sexual-reproductivă 
-de solidaritate.  
Rolul familiei moderne se va desfășura mereu, indiferent de vremuri ”pe cele cinci tipuri de nevoi specifice” identificate de 

psihologul american Abraham Maslow: 

 
Fiecare familie va oscila pe aceste trepte, uneori preferând un nivel, altădată altul, însă mereu oscilând pe acest barometru atât de 

bine reprezentat de Maslow. 
Indiscutabil, fiecare tip de familie va influența viața și concepțiile copilului despre lume, însă niciodată copilul nu trebuie privat 

de educație, indiferent de forma acesteia: educație morală, civică, religioasă, ecologică, sanitară, estetică, intelectuală, rutieră, juridică, 
ecologică. 

Orice tip de familie trebuie să pornească educația ținând cont de codul bunelor maniere. Bunul simț și respectul față de fiecare 
ființă umană ar trebui să facă parte din regulile obligatorii ale unei societăți educate. O familie nu definește o societate, însă mai multe 
familii vor da contur idealurilor unor societății. 

Rolul familiei în societatea actuală este complex, mai ales atunci când acționează asupra copiilor pentru că prin ei formează 
mentalitatea societății viitoare. Mentalitatea unei societăți nu se schimbă radical, însă poate fi îmbogățită sau sărăcită cu idei, concepte noi, 
obiceiuri bune sau neplacute.  

În concluzie, fiecare familie joacă un rol important pentru evoluția societății, a neamului. O familie sănătoasă care are un cămin, 
un adăpost curat, bine structurat va oferi o societate sănătoasă care va pune bazele pe educație și progres. Cu toții am experimentat colective 
diferite, medii diferite și totuși la nivelul societății promovăm într-un mare procent impresii asemănătoare, comportamente exersate din 
străbuni, păstrăm tradiția zonei din care provenim, dar în aceeași măsură căutăm să asimilăm noutatea. Familiile din societatea de azi învață 
să îmbine tradiționalul cu modernul, să se adapteze cu idei și obiceiuri noi provenite din diverse părți ale mapamondului. Atunci când 
vorbim despre familie și rolul ei în societatea actuală ar trebui să ne poziționăm în defensivă. Oricât vom căuta să definim o familie perfectă, 
vom constata că putem găsi multe modele și fiecare își aduce aportul în grupurile pe care le frecventează. Până la urmă felul în care ne 
orânduim viața reprezintă modul pe care îl preferăm și căutăm să-l adoptăm dar care nu se potrivește tuturor. Familia în societatea actuală 
ar trebui să râmână o familie activă, educată, muncitoare, empatică, originală și deschisă comunicării.  
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FAMILIA - ȊN  ORA  DE  LIMBA  ŞI  LITERATURA  ROMȂNĂ 
 

Prof. Biro Carmen 
 Colegiul Tehnic Forestier, Piatra Neamţ 

 
Motto: „Oricine are nevoie de o casă în care să trăiască, dar o familie care te sprijină clădeşte cu adevărat un cămin.” (Anthony 

Liccione) 
 

Noţiunea de familie se ȋntȃlneşte ȋn variate moduri ȋn ora de Limba şi literatura romȃnă.  
Încă din ciclul gimnazial, se insistă pe noţiunea de familie  lexicală. Aceasta  reprezintă un grup de cuvinte obţinute prin derivare, 

compunere sau conversiune de la un cuvânt de bază şi care sunt înrudite ca sens. Să luăm ca exemplu cuvȃntul de bază „familie” şi să 
descoperim care este familia sa lexicală. De exemplu, putem vorbi de „familist, familiar, familial, nefamilist, familion, a se familiariza, 
familializare, familiaritate, nefamiliarizat”. 

La nivel lexical, putem aminti sinonimele substantivului comun de genul feminin „familie”:  
„cămin, casă, ai casei, menaj; ascendență, descendenţă, filiație, filiațiune, genealogie, generație, provenienţă, viţă, spiţă, neam, rasă; 

(figurat) dinastie, castă, clan, trib, (livresc) stirpe, (astăzi rar) seminţie, (învechit şi popular) sămânţă, (învechit şi regional) seminţenie [...]  
(fizică) (familie radioactivă) serie radioactivă.”  

În ce priveşte antonimele, are antonime cuvȃntul din familia lexicală a cuvȃntului de bază discutat, termenul „familiar” - nefamiliar, 
necunoscut, străin. 

Cuvinte care fac parte din câmpul lexical al familiei  pot fi: „tata, mama, copilul, fiul, fiica, bunicul, bunica, verişorul, mătuşa, 
unchiul”. 

În clasa a noua, una din temele propuse de programa şcolară este Familia. Manualele alternative propun diverse texte pentru a fi 
studiate: „Moromeţii”, de Marin Preda, „Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă sau „Mara”, de Ioan Slavici. 

În clasa a unsprezecea, elevii au ocazia să vorbească despre familia limbilor romanice, din care face parte şi limba romȃnă. La rȃndul 
ei, latina face parte din familia limbilor indo-europene. 

Scriitorii romȃni fac parte, ȋn funcţie de curentul literar căruia i se afiliază, unui grup legat prin comunitate de interese şi aspiraţii, 
unei anumite familii: romantice, realiste, naturaliste, simboliste, expresioniste, ermetice, tradiţionaliste, moderniste, neomoderniste sau 
postmoderniste. 

Uneori, numele de familie al unui personaj joacă un rol important ȋn aflarea identităţii lui spirituale. De exemplu, Caragiale foloseşte 
eficient şi exemplar comicul de nume, ȋn cazul personajelor Zaharia Trahanache, Ştefan Tipătescu, Agamemnon Dandanache, Farfuridi şi 
Brȃnzovenescu, Nae Caţavencu.  

În asociere cu textele religioase, literatura are ocazia să contureze imaginea Sfintei Familii, formată din Iosif, Fecioara Maria şi 
Iisus. 

O revistă importantă pentru evoluţia spirituală şi culturală a poetului Mihai Eminescu este „Familia” din Transilvania, condusă de 
Iosif Vulcan. Acesta este cel care i-a schimbat numele din Mihail Eminovici ȋn Mihai Eminescu. 

Una dintre temele frecvent abordate de cerinţele textelor argumentative este familia. 
De exemplu, se poate exersa structura textului argumentativ, vorbind despre petrecerea în sânul familiei a marilor sărbători 

(religioase), după cum urmează: 
Problema pusă în discuție este dacă este sau nu importantă petrecerea în sânul familiei a marilor sărbători (religioase). 
După cum se ştie, „familia este celula de bază a societăţii” sau „unitatea socială fundamentală”, „totalitatea persoanelor unite prin 

legături de sânge sau prin alianţă”. 
În opinia mea, este foarte bine ca marile sărbători, Crăciunul, Paştele să adune toți membrii familiei, pentru ca legăturile sufleteşti 

dintre ei să nu se rupă.  
 În primul rând, având în vedere că una dintre cele mai importante sărbători creştine este Crăciunul, se poate afirma cu certitudine 

că familiile care sunt despărțite, pentru că unii din membrii ei  lucrează în străinătate, abia aşteaptă să se reunească măcar de două ori pe 
an. Este adevărat că adolescenții preferă să-şi petreacă timpul cu prietenii şi consideră o corvoadă faptul că trebuie să stea cu familia. Însă, 
e bine pentru amintirile care întrețin o relație, să stea şi cu părinții, bunicii şi frații. Îşi vor da seama cât de importantă este familia când 
prietenii îi vor părăsi, îi vor trăda, dar membrii familiei le vor sări întotdeauna în ajutor. 

De asemenea, e frumos ca de Crăciun să deschizi cadourile de sub brad în prezența celor dragi. E şi mai bine să stai la masă cu toți 
ai casei, să povesteşti, să glumeşti, să te simți bine. 

În al doilea rând, copiii sunt cei care îşi amintesc cu plăcere toate obiceiurile pe care le-au văzut în familie. De exemplu, înainte de 
Paşti obişnuiesc să meargă la denii cu alți copii sau alături de membrii familiei. În noaptea de Paşti aproape toată lumea se duce cu familia 
la cimitir, la biserică, pentru a lua lumină. Aceste momente emoționante îi leagă pe cei care participă şi îi fac să simtă că sunt ocrotiți, că 
sunt cei mai importanți din viața cuiva.  

În plus, cercetătorii britanici au constatat, în urma numeroaselor studii efectuate, că persoanele care sunt singure de sărbători intră 
în depresie. Circa 60 % dintre sinucigaşi şi-au luat viața în perioada sărbătorilor 

În concluzie, e foarte frumos să-ți petreci marile sărbători cu prietenii, dar este important ca pe primul loc să fie, totuşi, familia, 
pentru că aceasta este sprijinul tău permanent, nu te trădează şi  îți sare în ajutor de câte ori ai nevoie. 

Un alt exemplu de text argumentativ ar putea porni de la următoarea cerinţă: „Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în 
care să argumentezi dacă libertatea de a alege trebuie să fie cultivată sau nu încă din copilărie, raportându-te atât la informațiile din 
fragmentul extras din textul Din amintirile mele despre tata de Ecaterina Logadi, cât și la experiența culturală/ personală." 

Problema pusă în discuţie este dacă libertatea de a alege trebuie să fie cultivată sau nu încă din copilărie. 
 În opinia mea, este extrem de important ca un copil să fie învăţat de mic ce e bine şi ce e rău pentru el, pentru a putea decide singur 

ce trebuie să facă în anumite situaţii. 
 În primul rând, părinţii nu pot fi permanent alături de copiii lor, pentru a le putea spune ce să facă. De aceea, copilul trebuie învăţat 

să se descurce singur, să ia decizia cea mai bună pentru el. De exemplu, aşa cum rezultă din fragmentul dat, Matei, fiul lui Caragiale, a fost 
obligat de tatăl său să urmeze Facultatea de Drept la Berlin. Dar, pentru că nu i-a plăcut, nu se ducea la cursuri, ci hoinărea prin oraş. De 
aceea, tatăl l-a expediat în România şi l-a înscris la Universitatea din Bucureşti. Deşi i-a interzis să se apuce de literatură, fiul rebel nu l-a 

http://pipp-bn.blogspot.com/2014/06/importanta-familiei-pentru-societatea.html
http://www.qreferat.com/referate/psihologie/Tipurile-de-familii654.php
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ascultat şi a scris 13 sonete valoroase. Deşi supărat, tatăl l-a ajutat să le publice şi l-a luat la Berlin, ca să-şi revină după pojar. Acest lucru 
arată faptul că tinerii au libertatea de a alege ce vor face în viaţă. Ei trebuie învăţaţi de mici să gândească singuri şi să-şi asume greşelile 
pe care le fac. 

 În plus, un alt exemplu poate fi cel al lui Harap-Alb, care este lăsat până la urmă, de către tatăl său să plece la drum. Însă, l-a 
avertizat că nu îl mai primeşte acasă dacă nu reuşeşte să treacă de pod. 

 În al doilea rând, Nică, din „Amintiri din copilărie” fuge de la şcoală, pentru a nu fi pedepsit din cauza greşelilor pe care le face. 
Mama nu îl obligă să se întoarcă, ci îl lasă să decidă singur. Îmbiat de promisiunea că va ajunge preot în satul lui  şi că se va însura cu 
Smărăndiţa, Nică merge la şcoală din nou, pentru a-şi împlini  destinul. 

 De asemenea, cercetătorii britanici au constatat, în urma numeroroaselor studii efectuate că, în proporţie de 75%, copiii care sunt 
lăsaţi să decidă singuri în copilărie, ca adulţi sunt în stare să hotărască mai repede şi mai corect ce e bine pentru ei, atât la locul de muncă, 
cȃt şi acasă  sau în societate. 

 În concluzie, este extrem de important ca părinţii să-şi înveţe copiii ce înseamnă binele şi răul şi să-i lase să decidă singuri, la 
început în cazul problemelor mai puţin importante şi apoi şi în cazul celor cruciale pentru destinul lor. „Numește-o un clan, o rețea, un trib, 
numește-o o familie. Oricum ai numi-o, oricine ai fi, și tu ai nevoie de una.”  (Jane Howard) 
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ROLUL   FAMILIEI 
 

Prof. Bițoaică Doina Cornelia 
 Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, București, sector 6 

 
Trăim într-o societate în care ritmul rapid de desfăşurare a evenimentelor determină o schimbare permanentă a realităţii. Iată de ce, 

fiind parte integrantă a acestui mecanism în continuă mişcare, de multe ori simţim nevoia să găsim o bază solidă la care să ne raportăm, pe 
care să ne regăsim liniştea şi pe care să ne putem bucura de un moment de răgaz. În educaţie, această bază poate fi reprezentată de stabilirea 
unor relaţii solide între toţi factorii implicaţi în educaţie: şcoala, familia şi comunitatea. 

Familia, prima școală a vieții este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi dar și primele modele 
comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. Ca primă verigă a sistemului educativ, familia are 
responsabilități clare și diverse. 

Întrebarea care se pune este, dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților educative, dacă este pregătită să 
activeze constant ca un factor educativ. 

Factorii care influențează azi mediul educativ sunt: noua concepție care se cristalizează asupra educației ca serviciu social și 
extinderea mass-media. Părinții  trebuie să-și întărească fundamentarea relațiilor pe baza dragostei lor față de proprii copii și pe dorința lor 
ca aceștia să aibă performanțe și succes în viață. Aceasta nu se poate realiza dacă părinții nu cunosc personalitatea propriului copil. Educația 
copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. În educația copiilor trebuie să existe între părinți înțelegere și acord în 
diferite probleme și de aici decurg normal și celelalte. Pentru ca să aibă posibilități materiale pe măsura cerințelor copiilor, părinții acceptă 
mai mult de muncă sau chiar mai multe servicii și în extrem, pleacă la muncă în străinătate. De aici decurge lipsa de timp pentru a discuta 
pe îndelete cu copii, a-i cunoaște în sens real, cu dorințele lor și chiar cu posibilitățile lor de a face față acestui mediu tranzitiv și instabil. 
Raporturile dintre părinți și copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării lor, lucru de care ar trebui să fie 
conștienți toți părinții. Atitudinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, ale părinților influențează atitudinile, comportamentul și modul 
de a fi al copiilor. 

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că 
educaţia dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea viitoare, iar 
copilul trebuie pregătit corespunzător.  

 Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. 
Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni dinamice între copilul individual şi cercul 
său imediat. 

Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. 
Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât 

şi ale copiilor înşişi. 
Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial 

dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de puternică şi de neînlocuit. 
 Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din mai multe puncte de vedere: fizic, intelectual, moral şi estetic. 
 Din primul punct de vedere, familia se preocupă de dezvoltarea fizică  a copiilor, asigurând hrana şi îmbrăcămintea copiilor, ferindu-

i de pericole, lăsându-le timp pentru joacă, creându-le condiţii cât mai bune de odihnă şi îngrijindu-se de sănătatea lor. Un regim raţional 
de viaţă nu poate avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării  fizice a copiilor. Familia le formează copiilor primele deprinderi de igienă 
personală şi socială şi îi obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul soarele) pentru bunăstarea organismului. În perioada pubertăţii, 
schimbările fiziologice produse în organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizică a preadolescentului, însă, prin îndrumări 
perseverente şi afectuoase, prin modificarea regimului de odihnă, prin crearea unor deprinderi igienice noi, toate acestea se rezolvă pozitiv. 

 Din punct de vedere intelectual, familia este primul loc unde începe educaţia. Aici, copiii încep să-şi formeze vocabularul şi modul 
de a se comporta cu cei din apropiere, mai întâi, învăţând primele expresii şi moduri de manifestare care le vor servi în educaţia ulterioară 
sau, dimpotrivă, acelea de care vor scăpa cu greu sau deloc. Copiii, fiind foarte receptivi la tot ceea ce văd şi aud, familia trebuie să fie 
foarte atentă la cum se manifestă în prezenţa lor. 

Calitatea educaţiei -a „celor şapte ani de acasă”- depinde îndeosebi de nivelul educaţiei părinţilor, dar şi a celorlalţi membri ai 
familiei, care vin în contact cu copiii, în special sub aspectul moral-comportamental. Atunci când copilul aude că se înjură şi el, devenit 
adolescent, va înjura; atunci când de mic va vedea că se fură şi el va fura, în viitorii ani; în schimb, dacă cei din jur se poartă respectuos, tot 
aşa va face şi el. Asta mai ales pentru că tot ce e rău se lipește mai ușor. Reciproca teoremei nu e obligatorie: dacă a văzut doar bunătate în 
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jur, obligatoriu va ieși și el tot un om bun. Intervin aici influențele mediului în care ajunge la un moment dat, plus propria înclinație spre a 
fi altfel. 

 Convingerile şi mai ales educaţia religioasă a familiei sunt foarte importante. Un creştin îşi va educa copilul în spiritul păzirii 
poruncilor dumnezeieşti („Să nu furi!”, „Să nu ucizi!”, „Să nu mărturiseşti strâmb!”, „Să cinsteşti pe tatăl şi pe mama ta!”etc.), un fapt în 
consens cu cerinţele oricărei societăţi. Până la trei ani, copilul învaţă ceea ce este bine şi ce este rău, dar aceasta o face în mare parte datorită 
imitaţiei (reproduce comportamente ale adultului). De foarte multe ori, la această vârstă, pot apărea manifestări de încăpăţânare şi protest; 
adultul, prin tactul său poate influenţa conduita copilului. Mai târziu, în perioada preşcolară (3-6 ani), evoluţia fiinţei umane, prin 
multiplicarea relaţiilor cu adulţii, necesită modelarea personalităţii. La această vârstă, copilul este mai impulsiv, capabil de emoţii şi 
sentimente; deseori îşi manifestă dorinţa în contradicţie cu posibilităţile sale şi cu cerinţele adulţilor. Nu trebuie uitat că la această vârstă 
copiii îşi pot însuşi noţiunile de adevăr, dreptate, dragoste de neam, dragoste de aproape, încrederea în sine, etc. 

 Educaţia morală a copiilor are bazele tot în familie, în primii ani de viaţă. Primele deprinderi de comportament - respectul, politeţea, 
cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate - sunt noţiuni care îl vor ajuta 
pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor din jur. Tot familia, în sens moral, îl îndrumă pe copil să fie sociabil, 
un bun coleg şi prieten, să ajute la nevoie. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părintele fiind un exemplu 
pentru copil.  

 Din punct de vedere estetic, familia îi formează copilului primele reprezentări estetice, gustul pentru frumos, deprinderea de a 
disocia frumosul de urât, capacitatea de apreciere a unor lucrări simple, artistice, chiar dorinţa de a fi el însuşi creatorul unor lucruri 
frumoase. 

Vârsta şcolară mare (14-18 ani) este hotărâtoare pentru formarea individului. Adolescentul poate manifesta dispreţ faţă de familie, 
dar şi sensibilitate la judecata adultului. Comportamentul său este contradictoriu: timiditate sau agresivitate. În această perioadă este foarte 
important comportamentul adultului (profesor sau părinte) care nu trebuie să fie de o indulgenţă excesivă, dar nici de o rigiditate cresută, 
care ar întreţine starea de tensiune. La această vârstă, pot apărea comportamente ca: ostilitate, nonconformism, cât şi încălcarea normelor 
sociale. 

 Deci, socializarea copilului, apoi a adolescentului se face de timpuriu. Educabilul trebuie să fie condus spre desăvârşire astfel încât 
să nu i se impună anumite lucruri şi să nu fie pedepsit des. Numai sentimentul de libertate stimulează reflecţia pentru responsabilitatea faţă 
de decizia luată. Copilul şi apoi adolescentul se confruntă cu situaţii în care recompensele se repartizează întâmplător, deci societatea nu 
oferă întotdeauna modele pozitive (exemplul tinerelor manechine care sunt repede propulsate drept prezentatoare TV, al fotbaliştilor, care, 
fără multă şcoală, adună repede avere şi poziţie socială, a unor prezenţe de factură morală îndoielnică, care sunt aduse des în mass-media, 
în cadrul unor emisiuni de divertisment, fiind adoptate ca şi modele de urmat, pentru tinerii cu mai puţin discernământ).   Adolescentul nu 
se poate lipsi de comunicare, la fel cum copilul nu se poiate lipsi de jucării. Numai comunicând eficient cu acesta, familia, dar şi şcoala vor 
avea succese în formarea pozitivă a personalităţii acestora. 

Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional sunt necesare toate ipostazele 
acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea, larghețea și strictețea) toate însă cu măsură și la timp, orice exces fiind 
păgubitor în sfera formării umane. 

Un proverb spune :,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia bună, căzută la timp potrivit, 
înviorează câmpul.” 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi 
profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, 
buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă şi de pricepere. Greşelile părinţilor 
decurg uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor. 

De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi 
lectorate cu părinţii. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient 
dacă fiecare parte va reţine că acelaşi  subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul 
decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. 
Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru acest lucru. Menirea şcolii nu 
este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

Parteneriatele dintre şcoală şi familii pot: 
a. ajuta profesorii în munca lor; 
b. perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;  
c. îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;  
d. îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor;  
e. dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor;  
f. conecta familiile cu membrii şcolii;  
Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se adapteze rapid şi eficient la societatea în care 

trăieşte. În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă 
aspectele medicale, juridice etc. Şcoala însă, a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni de informare asupra 
posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale şi a aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii îşi 
decid viitorul şi ponderii de implicare a părinţilor în alegerea şcolii şi a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dacă profesia aleasă este cea 
dorită de copil şi dacă aceasta din urmă are disponibilităţi intelectuale. 

În viaţă nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va trebui să aleagă singur calea pe care vrea să meargă. 
Şansele de a influenţa un copil în mod pozitiv pot fi semnificativ crescute dacă, prin aceste dezbateri, lectorate, activităţi de consiliere 
părinţii ar dedica câteva ore în plus pentru a afla lucruri noi despre dezvoltarea şi comportamentul tipic al copilului. 
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PARTENERIAT GRĂDINIŢĂ - FAMILIE 

„ÎMPREUNĂ  PENTRU  FORMAREA  PERSONALITĂŢII  COPIILOR” 
 

Prof. Bîzu Elena-Georgiana 
Grădinița cu P.P. ,,Scufița Roșie”, Alba 

ARGUMENT: 
După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. Această instituţie îl aşază  într-un cadru nou 

prin dimensiunile şi conţinutul său. Aici copilul ia cunoştinţă cu activităţi care-i stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune, îl provoacă 
să se exprime şi îi propune, incipient, angajarea în relaţiile sociale de grup. Adaptându-şi metodele la formele particulare ale vieţii mentale 
ale copilului, grădiniţa încearcă să răspundă specificului activităţii fiecărei vârste şi să identifice mijloacele şi activităţile necesare pentru 
o dezvoltare complexă a forţelor infantile în vederea maturizării lor. 

Copilul preşcolar începe să-şi definească treptat începutul personalităţii. În cadrul grupei el trăieşte prima experienţă a vieţii în 
colectivitate, a vieţii sociale, alta decât familia. De la intrarea în grădiniţă copilul realizează o adaptare la un anumit ritm al vieţii cotidiene. 
Este vorba de adaptarea la un program educaţional.  

Educaţia făcută de primii educatori – părinţii - ca şi cea a grădiniţei, se răsfrâng asupra tuturor laturilor personalităţii copilului, în 
funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia. Pe măsură ce copilul se dezvoltă, cresc şi trebuinţele şi dorinţele lui. În 
acelaşi timp şi grădiniţa, ca primă instituţie care se conduce după principii şi metode ştiinţifice, contribuie la formarea şi dezvoltarea 
copilului. Investită cu această nobilă şi plină de răspundere sarcină, educatoarea grupei trebuie să cunoască specificul fiecărui stadiu de 
dezvoltare a copilului, disponibilităţile intelectuale, precum şi particularităţile lui temperamentale şi caracteriale.  

Educatoarea se preocupă de socializarea preşcolarului prin integrarea în mediul grădiniţei, dar îi oferă prilejul să cunoască mediul 
înconjurător organizând vizite în împrejurimile grădiniţei, în instituţii şi la locurile de muncă ale părinţilor. În acest timp, aceasta poate 
observa cum se comportă copiii nu numai la grădiniţă ci şi în afara grădiniţei. Având în vedere particularităţile lor de vârstă şi ţinând seama 
de temperamentul lor, educatoarea  va putea acţiona diferenţiat astfel încât eficienţa demersului său educativ să fie optimă.  

Treptat şi cu răbdare, cultivându-le încrederea în propriile posibilităţi, folosind jocul şi jucăria, educatoarea participă la dezvoltarea 
personalităţii copiilor, alături de familie. 

SCOP: 
Eficientizarea relaţiei grădiniţă - familie printr-o colaborare coresponsabilă  între aceste două părţi, în vederea implicării, cât mai active, 

a familiei în procesul de formare a personalităţii preşcolarului.  
OBIECTIVE: 
Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă; 
Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă; 
Iniţierea unor acţiuni comune, prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane abilitate să desfăşoare un proces educaţional; 
Găsirea unor soluţii comune în educaţie; 
Studierea unor cărţi, documente, reviste de specialitate în vederea realizării unor dezbateri pe teme de interes din partea părinţilor; 
Valorificarea unor experienţe personale; 
Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui parteneriat; 
Încurajarea părinţilor în a face propuneri menite să aducă înbunătăţiri actului educaţional din grădiniţă/familie; 
PĂRŢI IMPLICATE: părinţi, copii, educatoare; 
ÎNDATORIRI COMUNE: implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul rezolvării situaţiilor de 

natură educaţională. 
DURATA: un an şcolar 
GRUP ŢINTĂ: familiile copiilor 
MODALITĂŢI DE REALIZARE: 

Şedinte cu părinţii; 
Lectorate pe diverse teme;   
Activităţi la grupă desfăşurate împreună cu părinţii; 
Vernisaje cu lucrări ale copiilor; Serbări. 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 
Nr. 
crt. Data Tema 

1. Septembrie  Ce prevede Curriculumul preşcolar pentru grupa mare. 
Prezentarea obiectivelor pe categorii de activităţi. 

2. Octombrie Cum să îmi evaluez corect copilul? 
Identificarea comportamentelor măsurabile prevăzute în fişa de caracterizare. 

3. Noiembrie Cum să comunic eficient cu copilul meu? 
Eliminarea barierelor în comunicarea cu copilul. 
(critica, ironizarea, ameninţarea, indiferenţa, etichetarea) 

4. Decembrie  Ce deprinderi trebuie să aibă copilul meu pentru a deveni un bun şcolar? 
Maturitatea pentru şcoală. 

5. Ianuarie Ce ne dorim de la copilul nostru? Cum să stabilesc un echilibru între aşteptări şi posibilităţile copilulu    
le realiza? 

6. Februarie Cum putem rezolva conflictele cu copilul pe cale paşnică? 
Identificarea problemelor şi a modalităţilor de rezolvare. 

7. Martie Copilul meu este talentat. Cum să îl ajut? 
8. Aprilie Ce stil parental să folosesc în educaţia copilului meu? 

Indulgent? Protector? Autoritar? Democratic? 
9.  Mai Zece motive pentru care este bine să evităm pedeapsa ca metodă de modificare a comportamentulu   

dă rezultate pe termen lung, duce la revoltă, produce stări de frică, stimulează comportamentul negativ, d   
rigiditate, încăpăţânare...) 
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10.  Iunie Copilul şi grupul de prieteni. 
Relaţionare şi comunicare în cadrul grupului. 

11. Iulie Competiţia cu ceilalţi sau competiţia cu sine însuşi? 
(depăşirea obstacolelor şi increderea în forţele proprii) 

                      
BIBLIOGRAFIE: 
1. Abrujan, A.B., Jitaru, A.C., (2010), Dezvoltarea copilului de la întrebări şi nelinişti, la sprijin, Editura Diana, Piteşti. 
2. Dolean, I., Dolean, D. D., (2002), Meseria de părinte, Editura Aramis, Bucureşti. 
3. Minulescu, M., Preda, V., (2006) Relaţia psihologică cu copilul tău, Editura Psyche, Bucureşti. 

 
  

ROLUL  FAMILIEI  ÎN  EDUCAREA  COPILULUI 
 

                                                                                          Prof. înv. preșc. Bogorodea Luminița 
                                                                 G.P.P. ,, Căsuța Piticilor ,, Nr. 1., Horezu, Jud. Vâlcea. 

 
 Familia are un rol esențial în educația copilului. Familia este nucleul în care copilul se formează ca om. Ea are un rol decisiv în 

ceea ce privește viitorul social și spiritual al copilului , știm că ,, există evenimente care-și pun pecetea asupra mentalității individului 
,, , respectiv a copilului. 

 ,,Meseria,, de părinte este grea. În condițiile unei atmosfere familiale echilibrate și prielnice dezvoltării copilului de vârstă 
preșcolară, familia este în primul rând cadrul existenței biofizice, al acestei dezvoltări. Un anumit regim igienico-sanitar necesar 
dezvoltării fizice sănătoase și armonioase înseamnă asigurarea unui program al zilei care să respecte ore de somn, alimentarea, 
activități, joc, plimbari. Un judicios echilibru al acestora în raport cu disponibilitățile copilului preșcolar trebuie să evite 
suprasolicitarea fizică și mai ales nervoasă a organismului foarte fragil. 

 Într-o lume în care toate instituțiile și toate tipurile de raporturi sociale se schimbă în ritm accelerat, familia nu poate rămâne 
neschimbată. Nu trebuie absolutizat un model sau altul de organizare familială. Toate aceste schimbări nu trebuie interpretate ca o 
criză a familiei, ci, mai degrabă, ca adaptări ale conduitei individuale la schimbările demografice, economice și materiale ce afectează 
societățile în ansamblul lor. 

 În activitatea de educație în familie  un rol important îl are ,, climatul ,, care este rezultatul raporturilor dintre membrii familiei. 
Aceste raporturi și caracterul lor pot forma ,,climatul pozitiv,, (favorabil) sau ,,climatul negativ,, (nefavorabil) educației, formarea 
copilului ca cetățean, ca om. 

 Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, comunitari. Factorii familiali sunt 
cei mai importanți în dezvoltarea unei personalități armonioase, în securizarea fizică, afectivă și materială a copilului. 

 Indiferent de modul de organizare, mediul familial, întemeiat pe un sistem de interacțiuni afective intense, este apt de a reacționa 
la nevoile copilului, de a perticipa și favoriza dezvoltarea personalității, imaginii de sine și despre lume a copilului. 

 Familia este cea mai potrivită să răspundă nevoilor copilului. Doar afecțiunea și dragostea îl fac pe părinte să intuiască și să 
înțeleagă starea copilului. În familie copilul își poate satisface nevoile sale primare, își poate manifesta frustrările, care sunt temperate 
de dragostea părinților. În familie copilul poate să-și investească toate resursele emoționale și să învețe să le controleze, pentru că 
familia ar trebui să fie un mediu mai ales afectiv , pentru o dezvoltare armonioasă. 

 Implicarea părinților în rezolvarea problemelor școlare și în sprijinirea procesului instructiv-educativ are o serie de motivații, 
dintre care enumerăm: părinții își cunosc copiii și doresc să îl descopere ca elev, părinții au nevoie de informații referitoare la 
îndeplinirea rolului de elev de către copilul lor. Forme de colaborare a părinților cu școala: 

- Prezența la ședințe și lectorate, 
- Asistarea elevilor în efectuarea temelor, 
- Participarea la activității cultural-artistice și sportive, organizarea unor expoziții, serbări, excursii, 
- Atragerea unor fonduri pentru școală,  
- Susținerea bibliotecii prin donații de cărți,   
- Organizarea unui colț verde în școală. 

Se accentuează azi ideea de a sprijini părinții și nu de a-i substitui. Se identifică tot mai clar ideea unor intervenții asupra familiei 
și deci, în primul rând, asupra părinților pentru a-i ajuta, forma și susține în sarcina lor educativă. 

 
Bibliografie: 
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FORME  ALE  COLABORĂRII  ŞCOALĂ - FAMILE 
 

Prof. înv. primar Boian Aurelia Cornelia 
Şcoala Gimnazială Vad, jud. Cluj 

         „Fiecare copil pe care îl instruim este un om dăruit societăţii.”  (Nicolae Iorga) 
 
 Un rol covârşitor în devenirea fiinţei umane revine şcolii şi familiei. Considerată şi celula de bază a societăţii, familia nu există cu 
adevărat decât prin copiii săi. Nimeni nu ne învaţă ,,meseria de părinte”! Fiecare urmează această ,,şcoală” atunci când îşi creşte copiii. 
Familia trebuie să se implice activ în educarea copiilor. Există trei tipuri de implicare a părinţilor în educaţia copiilor lor: părinţii ca primi 
educatori acasă (familia fiind prima şcoală a copiilor), părinţii ca parteneri ai şcolii şi părinţii ca avocaţi ai copiilor în societate.  

Educaţia în familie începe prin realizarea scopului de ansamblu al educaţiei, ea constituind temelia peste care se vor suprapune toate 
celelalte influenţe educative. Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l încojoară, primele norme si reguli de conduită, 
dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  
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Se ştie că educaţia, ca acţiune socială organizată, se desfăşoară într-un cadru constituit pe baza unor valori perene şi cu participarea 
tuturor factorilor educaţionali: familia, şcoala, instituţii culturale, mass-media, etc. 

Familia şi şcoala reprezintă cei mai importanţi factori educaţionali, fiind adevăraţi piloni ai educaţiei. Între acestea şi mediul 
extraşcolar sau extrafamiliar pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. 

Ca factor al educaţiei formale, instituţionalizate, şcoala este organizaţia special creată pentru educaţia tinerei generaţii. În cadrul 
mediului şcolar, educaţia şi instrucţia se împletesc armonios, într-o formă optimă, în mod gradat, conform unor standarde şi finalităţi 
propuse. 

Şcoala, pentru a fi eficientă, are nevoie de sprijinul constant şi de implicarea părinţilor. Educaţia în şcoală este o muncă insuficientă 
dacă părinţii au o atitudine de indiferenţă sau ostilitate. Învăţătorului, profesorului diriginte îi revine rolul de a face cunoscută familiei 
misiunea şcolii, aceea de a oferi copilului un anumit nivel de instrucţie, de a-l socializa, de a-l forma ca viitor cetăţean şi a-l pregăti pentru 
inserţia social-profesională. Dascălul trebuie să colaboreze cu familia, să acţioneze pentru a face din familie un aliat care s-o sprijine în 
munca de educaţie. Numai printr-o colaborare strânsă, susţinută, fluentă, familia şi şcoala pot pune în aplicare procesul de educare a fiinţei 
umane în devenire. 

Procesul de colaborare cu părinţii asigură realizarea scopului educaţional. Pornind de la necesitatea cunoaşterii 
sociopsihopedagogică a copilului, şcoala impune colaborarea cu familia sub diferite aspecte. Urmărind aspectele comune, speciale şi 
diferenţiate pe care viaţa de elev o prezintă , părinţii pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului cu o singură condiţie- 
colaborarea cu şcoala. 

S-au cam pierdut formele de comunicare între cei doi factori decisivi pentru formarea copilului: şcoala şi familia. Au supravieţuit 
şedinţele cu părinţii organizate sistematic. În principiu, doar părinţii elevilor cu rezultate bune la învăţătură sunt prezenţi. Mulţi părinţi 
care atunci când sunt invitaţi la şcoală pentru a discuta rezultatele slabe la învăţătură sau comportamentul care lasă de dorit, ale copiilor 
lor, le iau apărarea( aduc scutiri medicale, le „acoperă” faptele invocând diverse motive). Cum se pot remedia astfel de situaţii sau cum am 
putea dezvolta o colaborare reală şcoală-familie? Un răspuns la această întrebare ar fi  diversificarea formelor de colaborare şcoală- familie. 

Colaborarea şcolii cu familia poate îmbrăca o gamă variată de forme: 
• Vizite la domiciliu- asigură contactul cadrului didactic cu condiţiile de viaţă şi educaţie ale copilului în familie; 
• Corespondenţa cu părinţii- permite menţinerea conexiunii dintre cei doi factori: şcoala şi familia; aceasta nu substituie colaborarea 

directă între părinţi şi învăţător, dar poate substitui însă vizitele la domiciliu; 
• Şedinţe cu părinţii - prin ele se asigură legătura învăţătorilor cu părinţii elevilor pe parcursul anului şcolar. Se realizează unificarea 

atitudinilor şi acţiunilor educative ale părinţilor, se încheagă relaţii de colaborare între părinţi, se realizează schimbul de opinii şi 
căutarea soluţiilor pentru activităţile educative; 

• Lectorate cu părinţii- în cadrul lor se dezbat probleme de educaţie a copilului în familie şi şcoală: 
• Consultaţii pedagogice acordate părinţilor- se pot desfăşura la şcoală, în familie sau de către psihologul şcolar; pot fi individuale 

sau de grup şi se rezumă, de obicei, la o singură problemă(ex. situaţia la învăţătură, comportamentul elevului, etc.); 
• Şedinţe comune cu părinţii şi elevii- vizează o vie interacţiune a acestora în activitatea de educaţie şi autoeducaţie; 
• Întâlniri săptămânale sau ori de câte ori sunt solicitate de către părinţi sau elevi( foarte eficiente mai ales la clasa I); 
• Realizarea unor vitrine cu materiale informative de specialitate- poate stimula interesul şi curiozitatea părinţilor; 
• Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa de elev sau din viaţa şcolii( serbarea abecedarului, ziua şcolii, ziua copilului, 

etc.); 
Implicarea părinţilor în activitatea şcolii: 

• asistarea copiilor în efectuarea temelor şi pregătirea lecţiilor de zi; 
• participarea la activităţile opţionale; 
• oferte de sponsorizare; 
• participarea la decorarea sau construirea materialului didactic; 
• amenajarea unei grădini sau a unui colţ verde în şcoală; 
• stabilirea unor contacte cu alte organizaţii în scopul unor schimburi de experienţă cu şcoala; 
• formarea unor organizaţii ale părinţilor; 
• formularea unor planuri de atragere de fonduri pentru şcoală; 
• vizitarea claselor în care învaţă copilul; 
• iniţierea de către părinţi a unor activităţi împreună cu copiii şi dascălii, în şcoală; 
• evaluarea periodică a necesarului de cărţi şi caiete; 
• punerea la dispoziţia copilului a unui spaţiu optim pentru rezolvarea temelor pentru acasă; alcătuirea unui program zilnic al copilului; 
• stabilirea unor reguli clare şi a unei rutine speciale de lucru şi de relaxare acasă;  
• încurajarea copilului în comunicarea evenimentelor de la şcoală. 
 Colaborarea între familie şi şcoală nu poate fi considerată ca născându-se şi desfăşurându-se de la sine. Dacă părinţii îşi propun să 

ajute şcoala, ei trebuie să înţeleagă ce anume îşi planifică aceasta să realizeze. Şcoala trebuie să se explice în faţa părinţilor. Toţi cei care 
critică indiferenţa, incompetenţa, ostilitatea şi concepţiile greşite ale părinţilor, trebuie să recunoască şi faptul că toate acestea implică 
necesitatea educării lor prin intermediul şcolii. Este bine ca învăţătorul să aibă întotdeauna o soluţie la problemele pe care le ridică părinţii. 
Este recomandabilă apropierea de părinţi mai ales atunci când apar probleme, conflicte, neînţelegeri legate de universul şcolar. De  

multe  ori dascălul trebuie să desfăşoare o muncă intensă cu copiii şi în majoritatea lor consideră că nu este cazul să li se pretindă să-i 
educe şi pe părinţi. S-a demonstrat însă că de multe ori este nevoie de „ educarea părinţilor”. 

Familia trebuie să aibă suficientă căldură şi răbdare pentru copii, să asigure un echilibru între timpul acordat învăţării, muncilor 
gospodăreşti, jocului, odihnei, lecturii. Să nu uităm că ei, copiii trebuie să se joace, dar noi, părinţii trebuie să ştim cât timp acordăm jocului, 
cu cine, unde şi cum se joacă. Ştiut fiind faptul că atunci când pomul se înalţă, se înalţă şi mlădiţele de pe el, majoritatea părinţilor răspund 
cu interes chemării şcolii din dragostea sinceră pentru copil, din respect  pentru dascăl şi din încrederea pe care el, învăţătorul trebuie s-o 
câştige şi s-o păstreze, din înţelegerea necesităţii acordării sprijinului lor procesului formativ al celor mici. 

 Fără o bună colaborare între şcoală şi familie-obiective, metode folosite, forme de organizare şi de evaluare a activităţii comune, 
copilului nu i se asigură aceeaşi dezvoltare, dorită de ambele părţi. Părinţii şi învăţătoarea vor  învăţa unii de la alţii pentru a alege împreună 
varianta cea mai potrivită pentru copii. Dacă vom căuta soluţii eficiente pentru numeroasele probleme care se nasc din complexitatea actului 
educativ, relaţia şcoală-familie va fi  înţeleasă ca una dintre strategiile de bază ale şcolii. 

  
  Bibliografie: 
1. Cucoş, Constantin; 2002 -  Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi; 



24 

SIMPOZION NAȚIONAL 
ISSN 2360-3305 

ISSN-L 2360-3305 
FAMILIA – PORTRETUL SOCIETĂȚII   MARTIE 2020 

 

 

2. Ionescu, Miron;  Chiş, Vasile; 2001 - Pedagogie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca; 
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FAMILIA - ROLUL ȘI  IMPORTANȚA  ÎN  DEZVOLTAREA  COPILULUI 

 
prof. înv. primar Boian Mircea Vasile  

Școala Gimnazială Vad, jud. Cluj 
 
           Motto: ,,Cei mai severi judecători sunt copiii noștri!” - proverb rusesc 
 

 Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului deoarece ea reprezintă cadrul 
fundamental în  interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și sociale și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere și 
dezvoltare, fiind astfel primul său intermediar în relațiile cu societatea și, de asemenea, constituie matricea care îi imprimă primele și cele 
mai importante trăsături caracteriale și morale. Privită ca nucleu social, familia este prima care influențează dezvoltarea copilului deoarece 
își pune amprenta pe întreaga sa personalitate iar trăinicia edificiului depinde de calitatea temeliei. În altă ordine de idei, rolul familiei este 
acela de a pregăti copilul pentru viață, oferindu-i cel mai potrivit cadru în care să își formeze principalele deprinderi, pentru transmiterea 
principalelor cunoștințe asupra realității și pentru formarea primelor principii de viață. 

 În primii ani de viață, copilul este dependent de membrii care formează familia, în special de părinți, fapt care reprezintă o etapă 
importantă în ciclul său de viață deoarece acum sunt dobândite principalele motivații și deprinderi ale viitorului adult. Importanța acestora 
constă în capacitatea individului de a răspunde cerințelor sociale și în integrarea activă în viața societății din care face parte. Astfel, orice 
experiență de viață, orice reacție afectivă sau comportamentală vor fi resimțite în funcție de bazele oferite de familie. 

      Familia reprezintă pentru copil structura socio-afectivă securizantă, principala structură protectoare, oricând și întotdeauna 
primitoare absolut necesară existenței lui.  

 În familie, copilul are parte de primele lecții de viață, părinții sunt cei care îi oferă un prim model de învățare. În cadrul familiei, 
copilul își însușește normele și valorile sociale devenind apt să relaționeze cu ceilalți membrii ai societății. În cadrul familiei, socializarea 
are patru componente:  

 (1) normativă - prin care se transmit copilului principalele reguli și norme sociale; 
 (2) cognitivă - copilul dobândește deprinderile și cunoștințele necesare formării ca adult; 
 (3) creativă - copilul învață să gândească creativ pentru a se putea adapta noilor situații; 
 (4) psihologică - pentru a relaționa cu persoanele foarte apropiate cât și cu alte persoane, este nevoie de dezvoltarea afectivității. 
 Relația părinți-copii are o deosebită importanță atât în fixarea celor mai adecvate deprinderi comportamentale, cât și în asigurarea 

unor condiții psihologice normale. Temelia bunei desfășurări a acestei relații constă în norme precise care corespund următoarelor obiective: 
- dragostea părintească concretizată în asigurarea protecției, securității și orientării copilului, în formarea unor aptitudini și atitudini 

pozitive presupune încredere și siguranță din partea copilului , afecțiune și înțelegere din partea părinților; 
- asigurarea unor raporturi relaționale, juste și echilibrate care se concretizează datorită modelelor de conduită adecvată oferită copiilor 

de către părinți deoarece calitățile și atitudinile lor au o influență formativă decisivă; 
- complementaritatea rolurilor parentale presupune ca părinții să formeze în raport cu copilul o unitate inseparabilă care-și împarte 

rolurile și sarcinile, care trebuie să se completeze reciproc astfel încât tatăl să reprezinte autoritatea supremă iar mama, afectivitatea 
căminului. 

 Sentimentul de siguranță, pentru copil, se întemeiază pe sentimentul de a fi acceptat așa cum este și drept ceea ce este de către 
anturajul său imediat, dar mai cu seamă de către părinți iar pentru a se simți acceptat, înseamnă, mai înainte de orice, a se simți iubit. 
Sentimentul de iubire nu poate fi pentru copil un sentiment abstract, motiv pentru care dragostea trebuie să fie simțită de către copil, să fie 
exprimată prin acordarea unor satisfacții concrete. Dovada acestei iubiri constă atât în tandrețea părinților față de copil,  cât și în calitatea 
hranei și a îngrijirii, în gingășia contactelor sale cu mama, în duioșia micilor sale jocuri cu mama și tata. De asemenea, în timp, copilul va 
simți dragostea părinților și din bunăvoința ce i se arată, din bucuriile ce i se oferă, și, în special, din interesul pe care părinții îl acordă 
faptelor lui și din timpul pe care i-l consacră. 
 Fiecare copil are un limbaj principal de iubire, o modalitate în care el înţelege cel mai bine afecţiunea părintelui. Iubirea este 
fundamentul unei copilării lipsite de griji. Fiecare copil are propria modalitate de a oferi şi de a primi iubire. Când copilul se simte iubit, 
este mai uşor de disciplinat şi de format decât atunci când simte că rezervorul său emoţional este gol. Iubirea adevărată este totdeauna 
necondiţionată. Iubirea necondiţionată este iubirea totală, este o lumină călăuzitoare care străluceşte în întuneric şi ajută părinţii să-şi dea 
seama ce trebuie să facă pentru a-şi creşte copilul. Iubirea necondiţionată înseamnă a iubi copilul indiferent de cum arată, de ce talent 
manifestă, de cum ar vrea să fie, de ceea ce face. Familia trebuie să asigure adăpost, hrană, haine, să-şi asume şi răspunderea formării lor 
mentale şi sentimentale. 
 Fără iubire, copilul va muri din punct de vedere emoţional şi va deveni un condamnat pe viaţă; baza emoţională se construieşte în 
primele 18 luni de viaţă. ,,Hrana” necesară sănătăţii emoţionale constă în mângâierile fizice, vorbele bune şi îngrijirea tandră. Fundamentul 
iubirii aşezat în primii ani de viaţă afectează capacitatea copilului de a învăţa şi determină, în mare parte, momentul în care va fi capabil să 
sesizeze şi un alt tipă de informaţii. 

 Un copil nu se va simți iubit dacă nu are posibilitatea ca, la rândul lui, să exprime sentimente de afecțiune prin gesturi ca: se agață 
de gâtul mamei, povestește ceva, când îmbrățișează și sarută, oferă părinților o mâzgâlitură fără pretenții sau un desen frumos, ajută pe 
mama la pusul mesei sau pe tata la treaba din grădină, dovedind astfel dorința de a contribui la bunăstarea familiei, de a participa prin 
aporturi reale la viața anturajului. Aceasta este modalitatea lui de a-și confirma apartenența la grup.  

 Este binecunoscut faptul că foarte mulți părinți își copleșesc copiii cu tot felul de cadouri în locul sentimentelor vizibile de duioșie. 
În această situație, copilul trăiește intens sentimentul îndoielii de a fi iubit. El are nevoie să știe, să simtă că este un izvor de bucurie și de 
mulțumire pentru părinți, că sunt bucuroși că îl au și că reprezintă un element de fericire pentru cei apropiați. În caz contrar, dacă copilul 
simte că este în plus, dacă părinții îl minimalizează, îl neglijează și nu îi oferă ocazia de a-și da seama ce mult înseamnă pentru ei, atunci 
vor apărea tulburări caracteriale în dezvoltarea personalității lui. 

 După cum am precizat deja, dragostea părintească presupune încredere și siguranță, afecțiune și înțelegere din partea părinților. Cu 
alte cuvinte, dragostea părinților este un element securizant pentru copil. Atunci când acesta este lipsit de dragostea părintească, el devine 
timid, instabil, interiorizat și complexat. Importanța prezenței familiei în viața copilului constă în faptul că acesta se identifică cu ei, motiv 
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pentru care ei trebuie să fie atenți atât la ceea ce spun cât și la ceea ce fac, deoarece eventualele divergențe sau neconcordanțe provoacă 
dezorientare și derută cu efecte negative asupra dezvoltării personalității copilului. 

 Părinții, pe lângă sentimentul de securitate, sentimentul de iubire și acceptare, au câteva responsabilități față de copil, necesare în 
procesul de creștere și educare: 

 asigurarea subzistenței și educației; 
 educarea și dirijarea trebuințelor fiziologice în raport cu oportunitățile familiale și cu standardele sociale și culturale ale vieții; 
 dezvoltarea aptitudinilor, a limbajului și stimularea exersării capacităților practice, cognitive, tehnice și sociale care au rolul de a 

facilita securitatea personală, și comportamentul autonom; 
 orientarea spre lumea imediată a universului familial, spre comunitatea mai largă, spre societate, în așa fel încât adolescentul să fie 

pregătit să se confrunte cu marea varietate de situații și poziții sociale care vor interveni în viața de adult. 
 Părinţii au rol major în disciplinarea copilului, misiune dificilă care presupune înţelepciune, imaginaţie, răbdare şi multă 
dragoste. Disciplina presupune o misiune îndelungată şi foarte vigilentă, aceea de a călăuzi copilul de când este sugar şi până la 
vârsta adultă. Părinţii sunt cheia capacităţii copiilor de a învăţa şi de a reuşi în toate direcţiile. 
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ȘCOALA  ȘI  FAMILIA – PARTENERI  ÎN  EDUCAȚIA  COPIILOR 

 
Prof.înv. primar Bologh Floarea Silvia 

Școala Gimnazială Certeju de Sus, Jud. Hunedoara 
 
   Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toți cei ce participă la acest demers. Parteneriatul va fi 

eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru.  
Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să obţină rezultate foarte bune în acumularea 

cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să păşească pe treptele superioare ale învăţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi. 
Familia este cea care începe lungul drum al educației celor mici, proces continuat în parteneriat apoi, cu școala și comunitatea. 

Fiecare părinte, atunci când i se naște un copil, visează la fericirea lui și speră să-i asigure o educație bună, tinde să-i ofere ceea ce e mai 
frumos și mai bun. Este un fapt cert că sunt din ce în ce mai mulți părinți, care plasează educația copiilor lor în centrul propriilor 
preocupări. Sunt părinți care știu că visurile lor frumoase, cu privire la viitorul copilului, nu se înfăptuiesc de la sine. Acești părinți sunt 
conștienți de faptul că, doar o legătură strânsă cu școala îi poate ajuta să creeze mediul familial propice dezvoltării sănătoase a copilului. 
Astfel, influența favorabilă exercitată de școală asupra elevului, continuă și acasă. Școala oferă acestor părinți, prin intermediul 
învățătorilor, diriginților, pshiologului, administrației, sfaturi prețioase privitor la modul în care trebuie să rezolve problemele educative 
specifice vârstei. Colaborarea cu familia reprezintă o verigă esențială în lanțul acțiunilor întreprinse în educarea elevilor, totuși, rolul 
conducător îi revine școlii. Aceasta trebuie să creeze un spectru larg de oportunități, de antrenare a părinților în activitățile școlii cum ar 
fi:   
- implicarea în luarea deciziilor la nivelul instituției școlare;  
- disputarea problemelor existente la nivel de management al clasei, al școlii;    
- cooptarea în luarea deciziilor referitoare la activitățile extracurriculare;  
- solicitarea în desfășurarea unor activități de voluntariat, prin implicarea în activități sportive, sociale, culturale.  

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv şi pentru formarea 
unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este 
cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât 
mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

Ca parteneri într-o relație, este normal ca școala și familia să aibă anumite așteptări una de la cealaltă. Parteneriatul are un rol 
deosebit în funcţionarea şcolii, în îndeplinirea obiectivelor acesteia şi se poate realiza astfel: 
- ajută profesorii în munca lor ; 
- perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor;  
- îmbunătăţesc programele de studiu și climatul şcolar;  
- îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale părinţilor elevilor;  
- dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor;  
- facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii ; 
- oferă servicii şi suport familiilor;  
- creează o atmosfera mai sigură în şcoală; 
- ajută la managementul şcolii.  

Părinții așteaptă de la școală, de la cadrele didactice :    
- să fie sensibili la nevoile, interesele și talentele speciale ale copiilor lor; - să fie corecți în aprecierile pe care le fac;  
- să manifeste entuziasm în educarea copiilor;  
- să-i ajute pe copii să-și conturize personalitatea și să-și sporească stima de sine;  
- să-i învețe pe copii să învețe;  
- să comunice deschis cu părinții ;   
- să-i îndrume pe părinți, să-și poată ajuta copii.  

De asemenea, cadrele didactice au anumite așteptări din partea părinților:  
- să creeze copiilor oportunități de învățare și un mediu sigur de dezvoltare fizică și psihică;  
- să-și accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu;  
- să-i încurajeze pe copii să se autodepășească;  
- să comunice deschis cu cadrele didactice.         
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Dacă cele două medii educaționale - școala și familia - se completează și se susțin, ele asigură, într-o mare măsură, buna integrare a 
copilului în activitatea școlară și, pe plan general, în viața socială. Când părinții sunt parteneri cu școala în desfășurarea educației copiilor 
lor, rezultatele sunt pe măsura așteptărilor.  
        În relația școală - familie pot apărea dificultăți de ordin comportamental sau de ordin material. Aceste dificultăți pot apărea din 
părerile divergente privind responsabilitatea statului și a familiei cu referire la educația copiilor, libertatea de alegere a școlii, de către 
părinți, participarea la procesul decizional din școală.  
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ABORDĂRI  TEORETICE   PRIVIND   FAMILIA  CONTEMPORANĂ 

 
Prof.înv.primar Borș-Humulescu Elena-Iulia 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Tîrgu-Neamț, județul Neamț 
 

O definiţie de plecare a termenului familie este formulată de Elisabeta Stănciulescu: „unitatea socială, constituită din adulţi şi copii 
între care există relaţii de filiaţie - naturală (de sânge) sau socială”. (Elisabeta Stănciulescu, op. cit., pag. 227) 

Aceeaşi autoare prezintă definirea termenului, tot din punct de vedere sociologic: „nucleul instrumental fundamental al structurii 
sociale mai largi, în sensul că toate celelalte instituţii depind de influenţele acesteia”. 

Sociologia familiei priveşte comunitatea umană întemeiată prin căsătorie din diferite puncte de vedere: familia simplă (formată din 
părinţii şi copiii lor necăsătoriţi, proprii sau adoptivi) numită familie nucleară; familia extinsă (convieţuirea laolaltă a mai multor generaţii, 
sub autoritatea unui şef patriarhal); familia de origine (familia în care individul se naşte şi se dezvoltă până la căsătorie); familia de procreare 
(familia întemeiată de fiecare individ ajuns la maturitate); familia de rezidenţă (definirea familiei în funcţie de locuinţă) şi altele. 

Ca nucleu fundamental al societăţii, familia îndeplineşte un sistem de funcţii, printre care, cele mai importante sunt: 
a) funcţia naturală, biologică, prin care se asigură perpetuarea speciei umane, rezolvându-se prin familie problema demografică; 
b) funcţia economică – în condiţiile economiei de piaţă, şi mai ales a privatizării, funcţia economică a familiei a crescut. Statul îşi menţine 

şi el anumite elemente ale funcţiei economice, contribuind la asigurarea educaţiei, sănătăţii, protecţiei sociale a familiei; 
c) funcţia de socializare – are loc o socializare primară a copiilor, dezvoltând relaţii de înţelegere, cooperare, respect şi ajutor reciproc, 

rezolvare în comun a o serie de trebuinţe. Pe lângă, sau în completarea altor factori educaţionali, familia poate ajuta la rezolvarea 
problemelor de planning familial, educaţia sexelor, a contracepţiei şi a consecinţelor negative ale necunoaşterii lor; 

d) funcţia educativă – Părinţii exercită influenţe educaţionale asupra copiilor lor prin două modalităţi mai importante: direct, prin acţiuni 
mai mult sau mai puţin organizate şi dirijate, utilizând o serie de metode şi tehnici educative; indirect, prin modele de conduită oferite, 
precum şi prin climatul psihosocial existent în grupul familial. Toate aceste influenţe se traduc într-o serie de efecte asupra 
comportamentului personalităţii copiilor, fie ele componente instrumental – operaţionale, fie atitudinal – relaţionale sau motivaţional – 
afective. Abandonarea sau diminuarea funcţiei educative constituie cauza primordială a neîmplinirii copiilor şi a adolescenţilor, a 
apariţiei şi amplificării delincvenţei juvenile, a tuturor deviaţiilor şi infracţiunilor săvârşite de copii şi tineri. 

Despre importanţa funcţiilor familiei, sociologii au lansat diverse teorii, unele dintre ele încercând să amplifice aportul uneia dintre 
funcţii sau să-l diminueze, altele încercând să determine atribuţiile celor doi parteneri ai cuplului conjugal. 

Sociologul american Talcott Parsons, în legătură cu rolurile instrumentale şi rolurile expansive ale familiei, susţine că acestea sunt 
baza socializării copilului şi impune diferenţierea rolului tatălui şi mamei. După Parsons, tatălui îi revine rolul instrumental de legătură cu 
societatea şi, în primul rând, de furnizor al bunurilor materiale necesare traiului familiei, în timp ce femeii îi revine rolul expansiv, afectiv, 
centrat pe emoţii. Rolul instrumental al bărbatului, rezultat şi din exercitarea unei profesii, determină statutul familiei în comunitate. Având 
o ocupaţie şi un venit acceptabil, tatăl îndeplineşte o funcţie esenţială pentru familia sa, dar i se permite o participare minimă la activităţile 
menajului, ceea ce duce la transferarea în exclusivitate a acestora pe seama mamei.  

După sociologul american, această structură bipolară a rolurilor în funcţie de sexe va juca un rol determinant pentru formarea 
personalităţii copilului. Consecinţele acestei structuri la nivelul familiei conjugale se pot exprima prin faptul că tatăl exercită de fapt 
autoritatea în cuplu. (Maria Voinea, op. cit., pag. 11) Neimplicarea bărbatului în activităţile de menaj, de-a lungul timpului, din motive 
obiective, a degenerat într-o „modă” prost înţeleasă de unii capi de familie, care, chiar fără ocupaţie fiind, se sustrag multor îndatoriri ce le 
revin ca familişti. Firesc, umerii consoartei devin prea împovăraţi şi de aici, până la eşec în viaţa de cuplu, aproape nu mai este de făcut 
niciun pas. Există cupluri, atât în mediul rural, cât şi în cel urban, în care bărbatul pare un fel de oaspete permanent, atât de puţin se implică 
în treburile casnice. Uneori, această atitudine este sugerată, susţinută, încurajată chiar de părinţii acestuia. 

Această lipsă de mobilitate în gândire, ancorarea atât de puternică în realitatea apusă de mult, această comoditate, de fapt,  nu este 
decât urmarea unei educaţii proaste, educaţie pe care aceşti indivizi o dau şi copiilor lor. 

Dar starea de lucruri descrisă se poate înrăutăţi şi mai mult atunci când mama nu încearcă să ia atitudine. Mai ales în cuplurile 
neinstruite se poate întâmpla ca şi mama să adopte aceeaşi poziţie cu a tatălui, ambiţionându-se să nu muncească mai mult şi trăiesc 
împreună o „dolce vita”. 

În alte cupluri, în care soţia, la fel, nu mai reuşeşte să facă totul singură,se apelează la divorţ. Desigur, există cazuri în care nu se mai 
poate face aproape nimic pentru refacerea cuplului, dar parcă prea repede se ajunge la tribunal, în zilele noastre. În mod cert, astfel de cupluri 
nu au ştiut prea multe despre căsătorie, nu au fost ajutate să afle şi nu au încercat să comunice, să-şi acorde ei înşişi consiliere. 

Iată cât de necesar este ca tinerii să fie educaţi pentru viaţa de familie, să fie informaţi în legătură cu clipele mai puţin roz ale vieţii 
în doi. 

Alte studii sociologice întreprinse au scos în evidenţă faptul că structurile familiale în societatea contemporană evoluează în sensul 
democratizării raportului de autoritate şi al modelării sarcinilor asumate de fiecare dintre sexe. O concluzie care decurge de aici este faptul 
că diferenţierea tradiţională a rolurilor tinde să se estompeze şi că diversele funcţii ale familiei sunt îndeplinite de un soţ sau altul. 
Înţelegerea situaţiei familiei ca grup, a particularităţilor ei, este condiţionată şi de analiza locului şi rolului femeii în familie şi în societate, 
de statutul social- politic pe care i-l conferă societatea. Eliberarea femeii pe planul vieţii de familie va fi, deci, condiţionată de eliberarea ei 
pe plan social. 
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Deşi relaţiile de familie s-au schimbat şi se schimbă mereu potrivit dezvoltării societăţii, constituirea familiei de tip nou nu se produce 
automat. Statornicirea unor relaţii de familie noi presupune transformări profunde şi în conştiinţa socială, în sensul dispariţiei presiunii 
obiceiurilor generate de orânduirile anterioare în legătură cu familia. (Maria Voinea, op. cit., pag. 70) 

Studii sociologice de dată foarte recentă vorbesc despre „simptome ale unei crize contemporane a familiei” (Elisabeta Stănciulescu, 
op. cit., pag. 12) şi ne fac să ne punem întrebarea dacă această unitate socială mai există. Astfel, s-a constatat „diminuarea ratelor 
nupţialităţii”, „frecvenţa crescândă a coabitărilor şi a menajelor unipersonale”, un număr mare de divorţuri şi mai puţine recăsătoriri, în 
favoarea coabitărilor sau a familiilor (mono)parentale, opţiunea unor femei de a avea un copil în afara căsătoriei. Socio-demografii şi 
sociologii sunt de părere că situaţiile enumerate mai sus indică nişte modalităţi de adaptare a conduitelor individuale şi stilurilor de viaţă 
la schimbările demografice, economice şi sociale care afectează societăţile contemporane în întregul lor. S-a evidenţiat, de asemenea, 
„multiplicarea şi diversificarea modelelor familiale”, noile forme coexistând cu modelul clasic al familiei conjugale. 

Totuşi, în lucrarea amintită, Elisabeta Stănciulescu apreciază discursurile referitoare la criza contemporană a familiei ca fiind rodul 
unei gândiri limitate, care „ignoră variabilitatea formelor familiale”, „absolutizează un model de organizare familială” şi impun familiei să 
rămână la fel într-o lume în care toate instituţiile şi toate tipurile de raporturi sociale se schimbă în ritm alert. 

În ceea ce priveşte raportul familiilor contemporane cu educaţia, se constată o diminuare a rolului educativ al familiei datorat 
„restrângerii şi izolării (nuclearizării) familiei, muncii salariate a femeilor în afara spaţiului domestic, sărăciei”. Aceste fenomene îi 
împiedică pe părinţi să-şi îndeplinească sarcinile educative pe care familia tradiţională le acoperea mai bine. Superdezvoltarea industrială 
actuală cere un nou tip de educaţie pe care familia singură nu-l poate realiza. Statul, prin instituţiile specializate pe care le-a creat ajută 
familia în acest sens, cel mai important ajutor venind din partea şcolii. 

Ideile potrivit cărora familia contemporană nu mai reuşeşte să-şi îndeplinească funcţia educativă aparţin funcţionalismului clasic, 
ideologie care a susţinut şi a fost susţinută la rândul ei de ideologia centralismului şi internaţionalismului statal a cărei formă extremă este 
totalitarismul. 

Contraargumentele de ordin teoretic au fost aduse de teoriile conflictualiste, diferitele variante ale neofuncţionalismului, de 
sociologiile constructiviste şi de o serie de modele conceptuale interactive (Elisabeta Stănciulescu, op cit., pag. 18). 

Astfel, teoria conflictualistă susţine că familiile contemporane continuă să îndeplinească o importantă funcţie educativă în raport cu 
sistemul social global: „în afară de importanţa crucială a socializării primare, familia intervine în diferite moduri şi pe canale variate în 
evoluţia socială a individului” (Elisabeta Stănciulescu, op cit., pag. 23). 

Neofuncţionaliştii susţin, de asemenea, funcţia educativă a familiei, întrucât aceasta este recompensată direct sau indirect. Este ştiut 
faptul că societăţile contemporane par să facă din copil o sursă de plăcere şi de mândrie a părinţilor, raţiunea lor de a trăi, o modalitate de 
împlinire, o creaţie şi o expresie a cuplului şi a familiei. 

Beneficiilor afective şi simbolice li se adaugă cele statutare: „mobilitatea intergeneraţională” caracteristică societăţilor actuale permite 
părinţilor să atingă prin copiii cu care se identifică poziţiile sociale la care ei înşişi nu au avut acces. 

Teoria funcţionalistă referitoare la diminuarea rolului educativ al familiilor este combătută de însăşi evoluţia cunoaşterii: copilul şi 
raporturile sale cu părinţii reprezintă teme centrale la nivelul tuturor categoriilor de discurs (comun, religios, politic, juridic, ştiinţific etc). 

În concluzie, se poate spune că funcţia educativă familială nu s-a restrâns, ci s-a diversificat, a devenit mai complexă în ultimii 
douăzeci de ani. Rolul părinţilor în educarea copiilor nu poate fi marginal, atâta timp cât experienţele primare au o importanţă crucială în 
interiorizarea culturii.  
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Cercetările au demonstrat că există patru stiluri educative în familie, în funcţie de corespondenţa dintre dragoste şi limite. Acestea 
sunt: de respingere/ neglijare (dragoste scăzută şi limite scăzute); autoritarist (dragoste scăzută şi limite înalte); permisiv (dragoste ridicată 
şi limite scăzute); democratic sau echilibrat (dragoste ridicată şi limite înalte) (Adina Băran- Pescaru, 2001, pag. 9). 

Dragostea şi limitele permisivităţii sunt termeni ce descriu o orientare a disciplinei parentale. Părinţii orientaţi către o „disciplină 
relaţională” folosesc dragostea ca stil parental de bază. Cei ce uzează de „disciplina acţiunii” folosesc limitele, ca stil parental esenţial.  

Cuvântul „disciplină” implică a-l învăţa pe celălalt, nu a-l pedepsi, aşa cum este foarte des interpretat. Toţi copiii au nevoie să li se 
explice şi să fie corectaţi când e cazul, pentru a-şi însuşi comportamente acceptate.  

În stilul lor parental, părinţii îmbină atât dragostea cât şi limitele permisivităţii. Există un echilibru între acestea, care determină un 
stil parental specific. Doar stilul educativ democratic sau echilibrat are atât dragoste ridicată, puncte tari şi slăbiciuni inerente în el şi este 
atribuit figurilor importante din viaţa noastră. Aceste personaje sunt de obicei proprii noştri părinţi. 

Părinţii care au un stil bazat pe dragoste (părinţii permisivi) consideră că aceasta e mai importantă decât fixarea limitelor. Aceştia 
uzează de legătura specială cu copiii, de ataşament pentru a-i învăţa ce e bine şi ce e rău. Ei petrec foarte mult timp cu copiii, comunică, 
negociază şi explică. Mare accent pun pe „creşterea autoîncrederii copilului” sau pe crearea sentimentului de „a se simţi importanţi”. 

Părinţii care au un stil bazat pe fixarea limitelor (cei autoritarişti) consideră că acestea sunt mult mai importante decât dragostea. 
Folosesc controlul extern pentru a-i învăţa ce-i bine şi ce-i rău şi sunt rapizi în a acţiona într-o problemă de disciplină.  

Prin urmare, copiii sunt de obicei prompţi în reacţii şi rar negociază cu părinţii. Se accentuează ideea de „însuşire a respectului” şi 
de „furnizare a structurii”. 

Stilurile parentale sunt definite ca maniera în care părinţii îşi exprimă credinţele despre cum trebuie să fie părinţii buni sau cei răi 
(conform Adina Băran- Pescaru, 2001, pag. 11). Toţi părinţii (cel puţin 99%) vor să fie buni părinţi şi evită să facă ceea ce cred ei că ar 
face un părinte rău. Adoptă stilurile însuşite de la părinţii lor pentru că nu ştiu ce altceva să facă şi simt că aceasta este modalitatea corectă 
de a fi părinte.  
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Stilul parental de respingere sau neglijare este considerat ca `un stil parental indiferent~, datorită lipsei de implicare emoţională şi de 
control asupra copilului. Într-o asemenea familie atât părinţii cât şi copiii sunt angajaţi frecvent în cercuri vicioase de interacţiune. Esenţial 
este faptul că un rol important în interacţiune îl are copilul. El face deseori schimbări în comportamentul său, pentru a preveni reacţia 
abuzivă a părinţilor (strigăte serioase sau chiar abuz fizic). La rândul lor, părinţii cred că supunerea copiilor, indiferent de mijloace, le 
justifică acţiunile.  

Stilul parental autoritarist are ca punct forte disciplina acţiunii (fixarea limitelor) şi nu disciplina relaţiei (dragostea).  
Relaţia dintre părinţii autoritarişti şi copiii lor nu este una apropiată, caldă; părinţii nu-i încurajează să se îndrepte spre ei pentru a-şi 

rezolva problemele şi a fi înţeleşi. Aceşti părinţi valorizează supunerea şi respectul. Ei nu negociază reguli şi treburi casnice şi cred într-o 
ierarhie a familiei, cu tatăl în vârf, mama imediat alături şi copiii pe ultimul loc. Acest stil nu mai e la modă astăzi în societate, fiind catalogat 
ca abuziv. Respectul e obţinut prin stabilirea clară a limitelor copiilor, iar aceştia se supun.  

Asemenea părinţi confundă disciplina cu pedeapsa, iar copiii, odată ieşiţi de sub controlul lor, fac adesea ce vor, pentru că aceştia nu 
deţin nici un sentiment intern de bine sau rău.  

Acest tip de părinte are tendinţa de a folosi bătaia/pedeapsa corporală ca metodă de forţă externă. Ea s-a dovedit a fi ineficientă din 
aceleaşi motive: copiii vor face ce li se spune pentru a evita bătaia, dar vor face ce vor, când nu va fi nimeni în preajmă să-i bată. Milioane 
de copii sunt atacaţi violent în mod regulat în numele disciplinei. Ei, la rândul lor, devin extrem de violenţi. Vina e atribuită pe rând copiilor, 
mass mediei, situaţiei economice, şcolilor, oricui şi tuturor, şi tocmai principalul vinovat nu intră în discuţie. Pentru că părinţii care folosesc 
disciplinarea fizică sunt primii care-i învaţă pe copii să fie violenţi.  

Jordan Riak scria în Discuţie despre bătaie: „Actul pedepsirii corporale a copiilor erodează legătura de încredere dintre copil şi părinte. 
Copilul bătut este incapabil să-şi privească părintele ca pe o sursă de protecţie şi confort, care sunt vitale dezvoltării sănătoase a fiecărui 
copil”. Fără sentimentul de încredere în părinte, este puternic împiedicată abilitatea copilului de a creşte şi de a deveni un adult sănătos 
emoţional, care să aibă încredere şi să-i iubească pe ceilalţi. 

Stilul parental autoritar înseamnă a lăsa copiii să fie ei înşişi şi să înveţe despre lumea înconjurătoare, în mod independent. Deşi sunt 
oarecum independenţi, copiii sunt controlaţi de către părinţi, care stabilesc limitele. Probabil că cei mai mulţi dintre copiii ce au părinţi 
autoritari îşi vor cunoaşte limitele şi nu vor trebui să se îngrijoreze dacă părinţii află că ei au făcut ceva greşit. Adică nu trebuie să se teamă 
că vor fi bătuţi. Nu înseamnă că ei, copiii aceştia nu vor avea nicio problemă, datorită stilului educativ respectiv. Acest stil le permite să se 
relaxeze şi să afle cine sunt, în timp ce fac greşeli.  

Ceea ce e puţin probabil să se întâmple este ca aceşti copii să aibă o atitudine negativă faţă de viaţă. Probabil că nu se vor strădui să 
încalce reguli, din cauză că îşi ştiu limitele. Să sperăm că vor creşte şi vor folosi acest stil când vor avea la rândul lor copii.  

Stilul parental permisiv denotă un total acord al părinţilor cu nevoile de dezvoltare şi emoţionale ale copiilor lor, dar cu dificultăţi în 
stabilirea de limite ferme. Părinţii folosesc explicaţia şi negocierea pentru a obţine acordul copilului lor. Se prevalează de ataşamentul lor 
şi legătura cu copilul, pentru a-l învăţa ce-i bine şi ce-i rău. 

 Cea mai importantă caracteristică a părinţilor permisivi este că sunt inconsecvenţi, iar aceasta face ca acest stil să fie ineficient pe 
termen lung. De-a lungul timpului, copiii învaţă să-şi manipuleze părinţii pentru a fi lăsaţi să facă ce vor. Copiii dobândesc un fals sentiment 
de control asupra adulţilor, care dezvoltă comportamentul lor manipulator.  

Aceşti părinţi confundă de asemenea agresivitatea cu afirmarea. una dintre consecinţele negative ale permisivităţii parentale, pentru 
părinţi, este că sfârşesc prin a se simţi sclavi şi martiri în faţa copiilor lor. Detestă  ca ceilalţi să aibă mereu avantaj în faţa lor, să nu li se 
arate respect sau apreciere pentru tot ceea ce fac pentru copiii lor.  

Aceasta duce la furie şi comportament verbal abuziv (o zonă de probleme comune tuturor părinţilor permisivi). Stabilirea de limite 
inconsecvente este un simptom al inabilităţii de a fixa limite clare pentru sine.  

Părinţii de acest fel nu au grijă de ei sau nu se valorizează suficient; au grijă de oricine altcineva în afară de ei, crezând că acesta este 
comportamentul unui „bun” părinte. A învăţa să se afirme este esenţial pentru părintele permisiv.  

Stilul parental democratic sau echilibrat este bazat pe concepte democratice, cum ar fi egalitatea şi încrederea. Părinţii şi copiii sunt 
egali în termenii nevoii de demnitate şi valorizare, dar nu în termeni de responsabilitate şi luare a deciziei, deoarece în familiile extinse unde 
sunt mai mulţi copii decât adulţi, părinţii ar fi învinşi cu uşurinţă în alegeri.  

Părinţii au puterea veto-ului asupra deciziilor care ar putea afecta sănătatea şi bunăstarea celor mai tineri membri ai familiei.  
Acest stil oferă independenţă şi responsabilitate copilului. Părinţii prezintă aşteptări, nu cereri, pentru a câştiga cooperarea şi respectul 

copilului. Regula de aur, să-i tratezi pe alţii aşa cum ai fi vrut să te trateze ei pe tine, este esenţa stilului parental echilibrat sau democratic.  
Este necesară stabilirea standardelor realiste de educare în familie şi valorizarea omului.  
Prea multă dragoste şi părinţii vor fi prinşi în plasă de copiii lor. Prea multe limite şi vor deveni rigizi în relaţia lor cu copiii. Găsirea 

unui echilibru între dragoste şi stabilirea limitelor este o sarcină riscantă, dar necesară.  
Indiferent de stilul educativ, fiecare părinte proiectează pentru copilul lui anumite aspiraţii şi dorinţe pe care nu le-a realizat în viaţă, 

pentru fiecare părinte, copilul constituie un viitor nou. Indiferent de posibilităţile copilului, părinţii îl sprijină şi îndrumă pentru a nu repeta 
greşelile pe care le-au făcut ei în viaţă. 

Majoritatea repetă modelul educaţiei pe care au primit-o sau fac exact contrariul, dacă au fost nemulţumiţi de propriii părinţi.  
Toţi părinţii îşi iubesc copiii, însă forma de exprimare este diferită şi mai mult sau mai puţin ascunsă de forme specifice şi personale. 
În mod firesc, pentru fiecare părinte copilul este „un bulgăre de aur”.  
El îl vede frumos, bun, demn de încredere. Unii o recunosc deschis, alţii se feresc să o arate.  
Deşi există numeroase nuanţe, în general, valorizarea copiilor şi încrederea în forţele proprii sunt interdependente şi se realizează în 

primul rând în familie.  
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Familia a reprezentat, de-a lungul timpului, instituţia fundamentală pentru supravieţuirea individului şi reproducerea societăţii, 
păstrătoarea tradiţiilor şi a valorilor naţionale, un reper de stabilitate. Ritmul accelerat al schimbărilor din societatea contemporană şi-a pus 
amprenta şi asupra familiei, aducînd transformări importante. Aceasta şi-a diversificat formele, structura şi funcţiile, a evoluat către o 
pluralitate de modele. Dezinstituţionalizarea, individualizarea şi democratizarea vieţii de familie sînt procesele cele mai importante pe care 
le-a traversat societatea. 

Previziunile alarmiste cu privire la evoluţia acesteia, formulate în urmă cu cîteva decenii, nu au fost confirmate de evoluțiile ei 
concrete. Datele demonstrează că opţiunile şi comportamentele indivizilor au fost mai puțin radicale. 

 Comparativ cu ceilalţi europeni, ataşamentul românilor faţă de familie rămîne foarte ridicat, aceasta ocupînd primul loc în ierarhia 
de valori şi fiind domeniul care continuă să le ofere cea mai mare satisfacţie. România are una dintre cele mai ridicate rate ale căsătoriilor 
din Europa, fiind în creştere în ultimii ani, şi ale vîrstelor tinere la încheierea căsătoriei şi la naşterea copiilor. Divorţialitatea are un nivel 
mediu, comparativ cu celelalte ţări europene, şi o mare stabilitate în timp. Cu excepţia perioadei imediat următoare decretului de 
restricţionare a divorţului care marca, alături de interzicerea avortului, debutul politicii socialiste pronataliste dure, divorţialitatea a avut 
aproximativ aceleaşi valori din anii 1960 pînă în prezent: 1,5 la mia de locuitori sau 1 divorţ la 5 căsătorii. Nici politica pronatalistă, nici 
transformările socio-economice de după 1990 nu au putut contracara acest model cultural stabil. 

 Modelul familial cel mai răspîndit este cel al cuplurilor căsătorite cu un copil.      
      Scăderea nivelului de trai a făcut ca părinţii să-şi concentreze resursele pentru a îngriji un singur copil. Natalitatea este una dintre 

cele mai scăzute din Europa, iar tendinţele de redresare sînt slabe. Declinul dramatic al fertilităţii e o consecinţă directă a transformărilor 
socio-economice de după 1990, dar şi rezultatul unei tendinţe pe termen lung, instalată încă din perioada socialistă, şi care are la bază 
schimbări valorice. Deşi sînt invocate preponderent motivaţii economice precum lipsa banilor, a locuinţei, a facilităţilor pentru îngrijirea 
copilului, motivaţiile culturale, chiar dacă mai puţin declarate, sînt la fel de importante. Modelul românesc larg împărtăşit este cel al familiei 
restrînse. 

       Comparativ cu celelalte ţări europene, România prezintă o proporţie destul de mare a familiilor extinse, multigeneraţionale, atît din 
cauza unor presiuni economice, cît şi a persistenţei modelului tradiţional. Cu excepţia Lituaniei, Slovaciei şi Bulgariei, care înregistrează 
valori mai ridicate, România are de cel puţin două ori mai multe familii extinse, comparativ cu majoritatea ţărilor Uniunii Europene: 8,7% 
din totalul gospodăriilor familiale, în creştere faţă de 1992, cînd reprezentau 7,3%. Standardul de viaţă al familiei româneşti este unul mai 
degrabă scăzut. Rata sărăciei familiilor cu copii în întreţinere este cea mai ridicată din Uniunea Europeană – 26%, comparativ cu media de 
18%, fiind într-o tendinţă ascendentă în ultimii ani. Riscul crescut de sărăcie se datorează în special familiilor cu trei şi mai mulţi copii şi 
familiilor monoparentale. 

 Atitudinile generale ale românilor cu privire la familie sînt preponderent de tip conservator. Ataşamentul faţă de viaţa de cuplu 
rămîne foarte ridicat, comparativ cu alte ţări europene.  

      De exemplu, o relaţie stabilă este considerată importantă pentru a fi fericit de către 90% dintre români, comparativ cu numai 20% 
dintre olandezi (EVS/WVS). Oamenii căsătoriţi sînt consideraţi mai fericiţi de peste două treimi din populaţie. Modelul relaţiilor de cuplu 
şi al căsătoriei fericite este cel romantic, în care iubirea rămâne, aproape pentru toţi românii, cea mai importantă.  

      Iubirea trebuie dublată însă de solidaritate între parteneri (încredere şi sprijin reciproc, respect şi înţelegere reciprocă, fidelitate), 
dar şi de suport material – în principal, condiţii bune de locuit şi, în secundar, bani. Norma fidelităţii rămîne deosebit de importantă în 
familia românească. 

Orientarea de tip conservator din punct de vedere familial caracteristică românilor este vizibilă şi prin atitudinea faţă de divorţialitate. 
Deşi, la nivel declarativ, toleranţa generală faţă de divorţ este ridicată, analizînd motivele de divorţ, acesta este acceptat mai degrabă în 
situaţii extreme, excepţionale: în cazul în care există violenţă şi alcoolism şi, în secundar, infidelitate. Situaţiile mai puţin grave caracterizate 
prin neînţelegeri, incompatibilitatea partenerilor sau chiar prin încetarea iubirii nu reprezintă motive la fel de importante pentru despărţire. 
            Modelul relaţiilor intime este de asemenea unul romantic, în care sexualitatea este legată de iubire şi are loc mai ales în interiorul 
familiei.  

Relaţiile sexuale liberale, bazate doar pe atracţia reciprocă, sînt susţinute de o minoritate. Atitudinile indivizilor faţă de sexualitate 
sînt concordante cu comportamentele lor declarate: mulţi (în special femeile) nu au avut relaţii sexuale înaintea căsătoriei, cele mai multe 
dintre femei au avut un singur partener sexual.  

Familia egalitară, în care nu contează cine conduce în familie, iar deciziile sînt luate în comun, este preferată de majoritatea 
indivizilor. În privinţa sarcinilor domestice însă, deşi în proces de modificare, tradiţionala diviziune a muncii este menţinută. Femeia este 
mult mai implicată în treburile casnice – petrece în gospodărie, în medie, o dată şi jumătate din timpul petrecut de partenerii lor. 
            În acelaşi timp însă, femeia are şi o putere de decizie uşor mai ridicată în administrarea acestor sarcini, ca „stăpînă a casei“: nu 
numai că face mai multe în casă şi în privinţa copiilor, dar ea şi decide într-o mai mare măsură ce trebuie făcut. 

Satisfacţia faţă de viaţa de familie este foarte ridicată în România şi constantă în timp.             
Mulţumirea faţă de resursele imateriale ale familiei este ridicată, în timp ce faţă de resursele materiale este mai degrabă scăzută. 

Modelul satisfacţiei este unul în care relaţiile din interiorul familiei dar şi cele din exterior, cu vecinii, sunt foarte bune, în care locuinţa este 
satisfăcătoare, dar în care veniturile familiei sunt apreciate mai degrabă negativ.  

Familia reprezintă cea mai importantă valoare a românilor şi suportul fundamental al vieţii lor. 
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FAMILIA  ÎN  CICLUL  VIEȚII 
 

Prof. Brănescu  Argentina  Laura 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂLAZ, JUD.TIMIȘ 

 
 Viața de familie nu este un lucru simplu, deși poate așa pare la prima vedere. Dezvoltarea familiei este unul dintre cele mai 
complicate lucruri. În familie apar diferite tipuri de interacțiuni, de dureri, de situații legate de stima de sine, de schimbări, astfel încât 
fiecare familie are harta sa proprie.  

Familiile pot fi naturale și biparentale, monoparentale, mixte ( părinți și frați vitregi, părinți adoptivi, homosexuali, plasament ), sau 
instituționale. Totodată familiile pot fi funcționale sau disfuncționale.  

Familia este locul unde găsim iubire, înțelegere, sprijin, ajutor, unde ne încărcăm periodic bateriile . în mod normal și firesc în 
familie simți iubirea, onestitatea, aprecierea, afecțiunea. corpurile sunt grațioase, fața e relaxată, membrii se uită unii la alții, au voci clare, 
emoții, se ascultă reciproc, țin unii la alții, le pasă de ceilalți, se iubesc, sunt direcți și deschiși, pot vorbi despre orice subiect, fac planuri 
împreună, le schimbă cu împrejurarea, au simțul umorului, se tachinează cu drag ; casele au lumină și culoare, confort și plăcere, liniște și 
armonie; transmit că viața, oamenii, sentimentele sunt mai importante decât orice altceva. Părinții sunt lideri și îi ajută pe copii să se 
dezvolte, acceptă schimbările, nu îi rănesc, nu îi pedepsesc, nu îi umilesc, nu îi lovesc. Există mereu speranța că viața se poate schimba în 
bine pentru noi și că vom învăța lucruri noi. 

Astfel, fiecare dintre noi suntem ceea ce am învățat în familie, în copilărie să fim. ”Suntem ca o fântână , care își schimbă mereu 
designul”, spunea Virginia Satir. 

În familiile disfuncționale se întâmplă exact pe dos: oamenii sunt bolnavi, fețele arată rău, ochii privesc în jos sau dincolo de oameni, 
nu văd, nu aud pe cei din jur, vocile sunt stridente, nu se bucură unii de prezența altora, se tachinează răutăcios, chiar se urâsc, se evită, se 
ceartă des, nu le mai pasă, etc. 

Familiile disfuncționale produc oameni disfuncționali, sunt legate de crime, violuri, bătăi, droguri, sărăcie, terorism, alienare 
mintală, etc. 

Stima de sine este un sentiment/comportament/atitudine/ capacitate de a te aprecia pe tine însăți, de a te prețui, de a te respecta și 
trata demn, de a te iubi, de a te ierta. Greșelile trecute trebuie iertate, pentru a se putea produce o schimbare. Persoanele iubite sunt deschise 
la schimbare. 

O stimă de sine înaltă  se traduce prin onestitate, competență, integritate, compasiune, iubire, înțelegere, apreciere, încredere, 
speranță, inteligență, alegere, acceptare. Părinții cu stima de sine înaltă produc familii ce se dezvoltă. Părinții transmit mesajele lor prin 
cuvinte, gesturi, acțiuni. 

Stima de sine scăzută înseamnă desconsiderare, dezapreciere, neîncredere, victimizare, apatism, devalorizare, singurătate, izolare, 
înșelare, frică, ratare. Părinții cu stima de sine scăzută produc familii dezorganizate, disfuncționale. 

Nivelul stimei de sine se poate schimba de-a lungul vieții! Niciodată nu este prea târziu! În primii 5-6 ani de viață ai copilului, stima 
de sine este creată de cei din familie. Apoi, intervine școala, anturajul, societatea.  

Stima de sine nu înseamnă egoism, ci doar valorizează, personal și în ochii celorlalți. Dacă cineva nu se iubește pe sine, nu îi va iubi 
nici pe ceilalți! 

O familie iubitoare are reguli flexibile, comunicare deschisă, modele responsabile, apreciere, onestitate, afecțiune, competență, 
iubire arătată.  

O familie problemă are reguli rigide, pedepse, critici, comportamente distructive, violență, dezaprecieri. Cel mai distructiv efect 
asupra copiilor îl au adulții care umilesc, alungă, pedepsesc, critică, fac de rușine.  

Regulile de trai într-o familie sunt diferite. Uneori ele sunt cunoscute, alteori presupuse; sunt înțelese? corecte? adecvate? exacte? 
demodate? ajută? opresc? trebuie schimbate?  Sunt și reguli nescrise, precum și subiecte delicate, tabu. Există și interdicții : de a comenta, 
de a întreba, de a vorbi! Dar regulile se pot schimba și odată cu ele și interdicțiile familiale. 

Harta familiei înseamnă o rețea formată în decursul anilor, mulți, puțini, sau deloc, în familie se trăiește în triunghi, nu în pereche, 
pozițiile se tot schimbă, unele persoane se simt excluse. Există familii cu membrii frustrați, împovărați, trași în direcții diferite, în continuă 
mișcare, în discomfort. Părinții împovărați, demotivați, frustrați , eșuați în cuplu, se despart. Iar introducerea unei persoane externe poate 
crea noi conflicte. 

Fiecare membru este afectat de toți ceilalți, esența este să trăiești creativ și să recunoști dreptul la viață personală fiecărui membru. 
Uneori chiar toți membrii trec prin crize ale vieții : adolescență, menopauză, sarcină, deces, căsătorie, șomaj, etc. Nimeni nu trece prin 
aceleași experiențe, deși fiecare împarte propria istorie cu ceilalți.  Puține familii se uită la anii din urmă ! Schimbările sunt inevitabile, 
acesta este mersul vieții și condiția umană. Fiul ia uneori ( caz de deces) rolul tatălui și fiica rolul mamei pentru frații mai mici. Fiii cară în 
spate adevărate poveri!  

Modul în care este trăit un rol în familie afectează stima de sine. Orice membru are un loc precis în familie, este conectat cu ceilalți, 
este afectat de ceilalți. 

Familia se dezvoltă în timp, construind lucruri noi peste cele vechi. Dacă ne privim trecutul din prisma experiențelor și a lucrurilor 
învățate, prezentul se vede mult mai clar și nu depinde de trecut! 

Proiectul familiei din punct de vedere al meseriei de părinte înseamnă că facem întotdeauna lucrurile cât se poate de bine, chiar dacă 
apoi observăm că am fi putut face totul mai bine, survine învățarea și experiența personală.  

Modul în care am crescut, comportamentul părintesc este model pentru familia noastră. Dacă nu ne-a plăcut decidem ce avem de 
făcut. Ceea ce am trăit în copilărie, zilnic, an după an, este parte integrantă din viață, schimbarea modelelor este dificilă. Dacă ceva nu 
merge bine în familie, te oprești și vezi ce se poate face. 

”Viața este perspectiva pe care o ai asupra lucrurilor în acest moment. Schimbă perspectiva și schimbi și viața” spune Virginia Satir. 
Meseria de părinte ține 24 de ore, fără vacanțe, cu simț practic și implicare, cu răbdare, umor, tact, multă iubire, călăuză, experințe, 

eșecuri.  
De multe ori dacă părinții nu își îndeplinesc dorințele, le proiecteză asupra copiilor. Unii părinți au în trecut vreo carieră ratată, 

unele visuri neîmplinite și le impun copiilor, ceea ce duce la derută și mai târziu la nemulțumirile copiilor, care sunt astfel sacrificați, care 
nu mai știu cine sunt și ce își doresc, care le sunt visurile adevărate! ne spune Mirela Oprea. 
Visurile sunt semnale luminoase care ne cheamă spre împlinire ; sunt speranțele noastre; Adeseori familia este locul unde mor visurile. 
Când visurile dispar, îmbătrânim devreme. Familia poate ajuta visurile reciproc. 

”A face astfel de speranțe și planuri pentru proprii copii este ca și cum i-ai îmbrăca în cămăși de forță invizibile” spune Abraham 
Maslow. 
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Mantia de părinte este foarte utilă atunci când copiii nu se pot descurca singuri și au încă nevoie de îndrumare părintească.  Mantia 
are 3 căptușeli : de șef, de călăuză și de prieten. 

Râsul și iubirea sunt molipsitoare. În creșterea copilului trebuie să îi învățăm să se bucure de ei = bucuria de sine, atunci viața devine 
mai ușoară, mai simplă. Unii copii spun că nu vor să crească, fiindcă viața de adult este prea grea. Râsul și iubirea sunt arme eficiente! 
Speranța ne ajută să mergem înainte! Să ne bucurăm unii de alții ! Să nu descoperim acest lucru când este prea târziu! 

Lumea este plină de minunății, de lucruri uimitoare, pe care să le explorăm. Visurile se pot împlini în prezent, cât se poate de bine. 
Trebuie să avem încredere în realizarea visurilor noastre mărețe. Să le definim obiectivele , pe care să nu le abandonăm. Părinții care își 
ajută copiii în dezvoltarea visurilor, devin ei înșiși interesați de realizarea visurilor personale. Deci, nu vă lăsați adevăratele visuri să moară 
niciodată! Istoria este plină de oameni care au avut visuri mărețe, la care nu au renunțat niciodată! 

Timpul familial are 3 componente : timp pentru ceilalți membrii, timp pentru sine și timp petrecut în grup.  Timpul indicat de ceas 
nu are relevanță cu modul în care trăim timpul fiecare dintre noi: când abia aștepți să se întâmple ceva, timpul pare prea lung; dacă ești 
implicat în activități care îți fac plăcere, timpul zboară. Este un aspect al unicității fiecărei persoane !  

Organizarea timpului este foarte importantă pentru trăirea zilnică, sau în cazurile de izolare și neinteracțiune între membrii. Nu 
există 2 persoane care să folosească timpul la fel. Fiecare ne facem un ghid propriu, pe care trebuie să îl respectăm, ca să nu intrăm în 
conflict cu noi înșine. Să facem în modul în care ne este mai bine. Oamenii fericiți sunt flexibili. Să găsim un loc pentru fiecare, astfel ca 
să ne fie bine la toți.  

Fiecare membru dintr-o familie are nevoie de spațiu personal, propriu, intim, adică un loc neinvadat de nimeni și în care se poate 
retrage în momente de singurătate, sau când trebuie să ia decizii, un loc al gândurilor, al spațiului, al lucrurilor personale, al timpului 
personal, locul în care poate lăsa pe cineva, cândva, să intre... 

Vârsta este un concept în mintea noastră. Puterea gândurilor ne influențează sănătatea și viața! Ne spune Virginia Satir. 
Oamenii cu stimă de sine mare au ochii strălucitori, spirit atrăgător, sunt deschiși, au simțul umorului, au demnitate, entuziasm, 

atitudini pozitive, sunt eficienți, știu multe lucruri. 
Familia în societate – Adevărata bpgăție se află în propriile familii. Ea primește ceea ce rămâne după educație și formare individuală. 

Ceea ce știu oamenii, ceea ce cred, toate acestea încep din familie. Nimeni nu știe totul! Știu că nu știu! 
Pacea începe cu mine = copiii crescuți pașnici devin adulți pașnici. Secretul armoniei, miracolul personal constă în ajutor reciproc, 

conectare, schimbare. Locul în care se naște o conștință este familia; aici este locul unde vom învăța cum să ne iubim, să ne apreciem pe 
noi înșine, să îi iubim pe ceilalți. Lumea este o familie de națiuni. Familia globală are soluții globale : cooperare și nu competiție, 
comunicare, unicitate, responsabilitate, iubire, respect, apreciere, provocări și oportunități. Energia miliardelor de suflete afectează chiar 
sănătatea planetei.  
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FAMILIA -  ÎNTÂIA  ȘCOALĂ 
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Familia , ca grup social sau unitate socială, a apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării sociale și a evoluat de –a lungul istoriei, funcțiile 

pe care le implică fiind determinate, în ultimă instanță, de condițiile sociale concrete. 
Familia este nucleul societății, care are funcții biologice, psihologice, sociale, economice, culturale, educative, etc. De aici și diversitatea 

relațiilor ce se stabilesc în interiorul său, ca grup social. Ea se deosebește de alte grupuri sociale prin: forma de organizare, relațiile dintre 
membrii săi, scopurile și atribuțiile pe care le are. 

Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga societate, iar colaborarea este absolut necesară.  
De modul în care familia influenţează dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă depinde comportamentul socio-raţional al viitorului 

adult: de aici şi necesitatea că părinţii şi cei care contribuie la educarea copilului în primii săi ani de viaţă să mediteze la responsabilitatea 
pe care o au copiii învaţă cum să se comporte în viaţă şi societatea. 

Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial 
dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de puternică şi de neînlocuit. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile 
igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea 
copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic, ş.a.        

 Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, 
obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele 
şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, 
trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema 
copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una 
de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. Rolul părinţilor faţă de copilul 
devenit elev se schimbă. Părinţii au nevoie de instruire în ceea ce priveşte modul de urmărire al îndeplinirii sarcinilor şcolare şi controlul 
conduitei copilului.  

 Sunt părinţi care intervin în activitatea de învăţare a copilului în mod necorespunzător, fie având tendinţa de a se substitui copilului în 
efectuarea unor teme, prin alte metode decât cele indicate, fie manifestând exigenţe nerealiste faţă de acesta. 

Activitatea de îndrumare a părinţilor de către profesor este evident necesară.  
 Unitatea de opinii dintre cele două instituţii – şcoală, familie – trebuie realizată doar în strânsă colaborare.  Familia are dreptul de a se 

implica în alegerea ofertei educaţionale, a carierei de mai târziu, dar şi obligaţia de a urmări şi sprijini  eforturile copilului şi ale şcolii. 
Expresia parteneriat cu familia nu înseamnă doar o altă denumire a unei relaţii mai vechi în care familia era informată periodic ori la cerere, 
asupra evoluţiei copilului în activitatea şcolară. Este vorba de o schimbare de statut a familiei în raport cu şcoala. 

 Parteneriatul cu familia înseamnă şi o reconsiderare a atitudinii profesorului faţă de aceasta.  Îndatoririle profesorului faţă de familie 
sunt:  mai multă transparenţă, acceptarea observaţiilor pertinente şi promovarea sugestiilor privind obiectivele şi priorităţile educaţionale, 
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informarea corectă şi operativă. Familia are cea mai mare influenţă asupra copilului, iar trăirile afective reprezintă suportul absolut necesar 
susţinerii efortului de învăţare. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire 
şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a 
avea cei şapte ani de-acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit că, 
în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-l în afara şcolii. Din cele 24 de ore 
ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă 
front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor 
acestuia. A fi părinte este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii 
a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar 
conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. 

Părinţii trebuie conştientizaţi, că singura investiţie de valoare pe care o familie o poate face pentru copil este investiţia pentru mintea şi 
sufletul acestuia.  

Generația actuală de părinți a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor și a încercat să dea copiilor ce aveau mai bun:cele mai 
frumoase jucării, haine, plimbări, școli, televizor și calculator. Alții le-au umplut timpul copiilor cu multe activități educative ca învățarea 
limbilor străine, informatică, muzică. Intenția este excelentă, însă părinții nu au înțeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul și 
excesul de activități blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere decepții, să aibă timp de joacă 
și să se bucure de viață 

Părinții buni au grijă să satisfacă, în măsura posibilităților lor economice, dorințele copiilor lor. Fac petreceri pentru aniversări, le 
cumpără pantofi, haine, produse electronice, organizează excursii. Părinții inteligenți dau copiilor ceva incomparabil mai valoros. Ceva ce 
nu se poate cumpăra cu toți banii din lume: ființa lor, povestea vieții lor, experiențele lor, lacrimile lor, timpul lor. Părinții care le fac în 
permanență daruri copiilor lor sunt păstrați în amintire doar pentru un moment. Părinții care se preocupă să le dăruiască copiilor exemple 
și povestiri din viața lor rămân de neuitat. 

Astăzi, părinții buni cresc copii zbuciumați, înstrăinați, autoritari și angoasați, pentru că societatea s-a transformat într-o fabrică de 
stres. Părinții care nu-și învață copiii să aibă o viziune critică asupra publicității, a emisiunilor de televiziune și a discriminării sociale îi 
transformă într-o pradă ușoară pentru sistemul acaparator. Pentru acest sistem, copilul vostru nu este o ființă umană, ci un consummator.  
Copilul trebuie pregătit pentru  ,,a fi”, căci lumea  îl va pregăti pentru ,,a avea”. Copiii trebuie ajutați să nu fie sclavii problemelor lor. 
Amfiteatrul gândurilor și teritoriul emoțiilor ar fi bines ă fie alimentat cu curaj și îndrăzneală. Nu trebuie acceptată timiditatea și nesiguranța. 
Dacă problemele se pot rezolva, vor fi rezolvate, iar dacă nu, trebuie să ne acceptăm limitele. 

Vechile corecții și binecunoscutele predici nu mai funcționează. 99% din criticile și corecțiile părinților sunt inutile în influențarea 
personalității tinerilor. A surprinde copilul înseamnă a spune lucruri la care ei nu se așteaptă. De exemplu: copilul a ridicat glasul la părinți. 
Se așteaptă să se țipe la el și să fie pedepsit. Dar se poate începe prin tăcere și relaxare, apoi puteți spune:,, Nu mă așteptam să mă superi 
în felul acesta. În ciuda durerii pe care mi-ai provocat-o, eu te iubesc și te respect mult.”  

Părinții buni educă inteligența copiilor lor, părinții inteligenți le educă sensibilitatea. Copii trebuie stimulați să aibă obiective, să caute 
succesul în studiu, în muncă, în relațiile sociale, dar nu e de ajuns. Vor fi ajutați să nu le fie teamă de insuccese. Nu există podium fără 
înfrângeri. Mulți nu strălucesc în munca lor pentru că au renunțat în fața primelor obstacole, pentru că nu au avut răbdare să suporte un 
,,NU”, pentru că nu au avut îndrăzneala de a înfrunta unele critici, nici umilința de a-și recunoaște greșeala. Perseverența este la fel de 
importantă ca și capacitățile intelectuale.  Pentru părinții inteligenți, a avea succes nu înseamnă a avea o viață fără greșeli. De aceea sunt 
în stare să spună copiilor lor: ,,Am greșit!”, ,,Scuză-mă!”, ,,Am nevoie de tine!” Părinții care nu-și cer scuze nu-și vor învăța copiii cum să 
abordeze aroganța.  

Peste 50% n-au avut curajul de a dialoga cu copiii lor despre temerile, pierderile și frustările personale. Părintele nu trebuie să devină o 
jucărie în mâna copilului, ci un prieten foarte bun. Adevărata autoritate și respectul solid se nasc din dialog. Dialogul este o perlă ascunsă 
în inimă. Ea este scumpă, pentru că aurul și argintul n-o pot cumpăra. 

Influențele educative ale familiei sunt o expresie directă ale relațiilor ce se stabilesc în interiorul familiei și a modelelor culturale pe 
care le oferă. Din această cauză ele au un caracter potențial. 

Acțiunea educațională a familiei se particularizează și prin finalitățile sale. Dacă scopul este același, adică dezvoltarea personalității, 
ponderea unor laturi ale sale, precum și modalitățile de realizare a acestora, în familie față de școală sau alte medii educative.Acțiunea 
educativă a familiei poate fi compartimentată și ea în funcție de cele cinci laturi ale educației, răsfrângându-se asupra tuturor 
comportamentelor personalității copilului. 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL 
ŞCOALA ALĂTURI DE  PĂRINŢI 

Comunicarea începe în familie 
 

Profesor-educator: Bujor Maria Amalia 
Școala Profesională Specială ”SAMUS”, CLUJ-NAPOCA 

 Clasa: a IX-a H. Disciplina: Dirigenție 
 MOTIVAŢIA 
 Există însă şi situaţii în care apar bariere de comunicare între cadrele didactice şi părinţii elevilor, între părinţi şi copiii acestora 

având drept cauze lipsa de experienţă cât şi lipsa spiritului de echipă, atât la unii cât şi la ceilalţi. Pentru a preveni apariţia unor astfel de 
situaţii ne-am propus ca acţiunile acestui proiect să conducă la: 

 Dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de şcoală atât la părinţi cât şi la copii şi obţinerea unor rezultate mai bune la învăţătură; 
 Îmbunătăţirea relaţiilor părinte – copil, părinte – şcoală, copil - şcoală; 
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 Conştientizarea, de către părinţi, a importanţei pe care timpul liber o are în viaţa unui copil/tânăr şi cât de util este ca părinţii să se 
implice în modul în care copiii lor petrec acest timp, sprijinind dezvoltarea personală a acestora; 

 Rolul şcolii devine din ce în ce mai important în societatea actuală. Realizarea unui parteneriat eficient profesor- elev- parinte este 
unul dintre dezideratele actuale ale procesului instructiv- educativ. 

 Desfăşurarea de activităţi comune: elevi, părinţi, cadre didactice. 
 DESCRIEREA PROIECTULUI 
Rolul acestui proiect este de a îmbunătăţi relaţiile dintre părinţi, copii şi şcoală şi obţinerea unor rezultate mai bune la învăţătură. 
Scopul acestui proiect este înlăturarea barierelor de comunicare între cadrele didactice şi părinţii elevilor, între părinţi şi copiii acestora 

astfel încât să se creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit. 
Grup ţintă: 
Direct: părinţii elevilor și elevii clasei a IX-a H din Școala Profesională ”SAMUS”, Cluj-Napoca 
Indirect: comunitatea locală 
Echipa de lucru:  
 Director 
 Directori adjuncți 
 Profesori-psihopedagogi 

       Parintii elevilor 
 Alţi membrii ai comunităţii 
 Obiective specifice: 
 creşterea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii a copiilor; 
 obţinerea unor rezultate mai bune la învăţătură 
 înţelegerea mai bine a ceea ce se întâmplă în şcoală de către părinţi; 
 scăderea violenţei verbale şi fizice între elevi; 
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi socializare; 
 creşterea adaptabilităţii la schimbările care au loc la trecerea dintr-un ciclu scolar într-altul; 
 implicarea părinţilor în colaborarea cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru crearea unui climat care să sprijine învăţarea, atât 
în şcoală cât şi în afara ei; 
 implicarea părinţilor în petrecerea timpului liber de către copii. 
 sa formeze un parteneriat profesor- elev- parinte, sau profesor- elev-părinte-comunitate în vederea menţinerii unei bune comunicări. 
 Durata de desfăşurare: 1 an 
Modalitati de desfasurare: 
 lectorate cu părinţii, întâlniri, discuţii individuale; 
activităţi comune (părinţi, copii, cadre didactice, alţi factori educaţionali) 
chestionare pentru părinţi 
workshopuri- având ca invitaţi specialişti din domenii diverse: sănătate, învăţământ, administraţie locală,etc. 
 Resurse: 
 Imagini, flipchart, video proiector, chestionare, mape de prezentare, fişe de lucru, portofoliul proiectului, pliante. 
Instrumente de evaluare: 
produsele (colaje, chestionare, portofoliu, pliant) rezultate în urma unor activităţi individuale/ de grup 
Modalitati de Follow- up (modalitati de monitorizare si evaluare a efectelor proiectului): 
 interasistenţe, lectorate cu părinţii, chestionare, discuţii cu elevii, parinţii şi cadrele didactice din şcoala. 
Sustenabilitatea proiectului 
Posibilitatea continuării acţiunilor iniţiate şi pe viitor. 
 Evaluare : 
 Evaluare internă: se va face în urma fiecărei întâlniri, în urma fiecărei activităţi comune. 
 Rezultate concrete din timpul activităţilor desfăşurate: portofoliu ce va cuprinde: chestionare completate (ale părinţilor), concluzii 

şi direcţii de acţiune. 
  Evaluare externă – va viza măsurarea efectului asupra grupului ţintă: 
 Familia este implicată în aproape toate problemele şcolii. 
 Şcoala are rezultate mai bune în ceea ce priveşte educaţia elevilor. 
   
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 
1 Școala Profesională Specială ”SAMUS”, Cluj-Napoca , Sala de clasă, Lansarea proiectului -masa rotunda   
2 Școala Profesională Specială ”SAMUS”, Cluj-Napoca, Sala de clasă, Să ne cunoaștem mai bine -Așteptăm pe Moș Crăciun, 

  
3 Revista şcolii Influente educative exercitate de mass-media   
4 In parc, vizite, petreceri - Petrecerea timpului liber(să învățăm să ne distrăm)   
5 Școala Profesională Specială ”SAMUS”, Cluj-NapocaSala de Clasă şi curtea şcolii, Activitate comuna parinti- elevi   
6 Școala Profesională Specială ”SAMUS”, Cluj-Napoca, Sala de clasă, Analiza proiectului la sfarsit de an scolar- impactul asupra 

relatţiei scoală-familie   
 
 

EDUCAȚIA  ÎN  FAMILIE  ÎN  ASCULTAREA CREȘTINEASCĂ 
 

prof. înv. primar Bumbar Simona 
Liceul Tehnologic Ruscova, Maramureș 

        
Copilul la o vârstă fragedă percepe totul prin simţămintele sale. Pe măsură ce creşte, e nevoie să se dezvolte întru el voinţa. Cum la o 

fragedă vârstă omul trăieşte în primul rând atras de simţurile şi dorinţele sale, mintea lui nefiind coaptă încă, nu trebuie să-l împovărăm pe 
copil atât de mult cu mulţime învăţături şi demonstraţii logice.  
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      Educaţia în familie începe cu obişnuirea copilului cu ascultarea. Cu cât mai devreme copilul este atras să împlinească cele indicate 
de părinţi, cu atât mai uşor va fi cu educaţia lui de mai târziu. La început, educaţia se rezumă la interdicţii: nu fă aceasta, iată ai făcut 
aceasta şi nu e bine… însă copilul creşte şi e nevoie să-i prezentăm ceva pozitiv, să-l învăţăm, să-l educăm. Aici începe greul.  

      Ca să-i insufli copilului un comportament adecvat nu sunt de ajuns întotdeauna doar cuvintele. De obicei, aici ne ciocnim de 
încăpăţânarea copilului de a se supune, de o oarecare „opoziţie” din partea sa. Pentru a depăşi această stare, părinţii trebuie să recurgă 
uneori şi la metode ceva mai dure. Există două moduri de a acţiona eficient: unii părinţi folosesc pedeapsa, în timp ce alţii recurg la mijloace 
religioase de acţiune. În primul rând, copilul este pus să împlinească ceva de nevoie, constrâns, şi nu învaţă să facă cele de trebuinţă sub 
un imbold lăuntric. În al doilea rând, dacă pedeapsa devine prea deasă, aceasta îl face pe copil răutăcios, retras, suspicios şi poate să lase 
trăsături adânci în caracterul lui.  

     Cea mai reuşită metodă de acţiune este educaţia religioasă. Părinţii aproape că nu au nevoie să recurgă la pedepse corporale atunci 
când ei îi insuflă copilului nu propria lor dreptate, ci ceea ce cere Domnul Dumnezeu. Mama credincioasă îl învață pe copil astfel: „Nu face 
aceasta — lui Dumnezeu nu-I place… Aceasta nu se poate. Dumnezeu nu vrea să faci una ca asta” ori: „Dacă vei face aceasta, îl superi 
pe Dumnezeu.” Și dacă copilul a avut de suferit pentru neascultarea lui (a căzut ori s-a ars), atunci mama îi spune.  „Uite, vezi, e vina ta, că 
nu ai ascultat de Dumnezeu.”  

Treptat, pas cu pas, părinţii pot să-i insufle copilului simţământul prezenţei lui Dumnezeu. Dacă copilul începe să facă în taină ceva 
care nu se cuvine, atunci trebuie să i se spună:  „Tu nu ştii că Dumnezeu vede ceea ce faci aici când eu nu sunt?” şi i se arată copilului 
icoana din colţ. Când un copil, dorind să fure bomboane din bufet, întoarce mai întâi icoana cu faţa la perete „pentru ca Dumnezeu să nu-l 
vadă”, mama trebuie să-i explice acestuia că Dumnezeu se află pretutindeni şi vede tot. Nu doar cele oprite trebuiesc insuflate în numele 
lui Dumnezeu. Mai important e că, în lucrurile pozitive, micuţul va trebui să se întemeieze pe autoritatea dumnezeiască. E nevoie să i se 
explice copilului că îi ajută Dumnezeu în toate cele bune, că principala cale pentru primirea ajutorului lui Dumnezeu este rugăciunea. 
Copilul trebuie să înţeleagă că fără ajutorul lui Dumnezeu nu poate realiza nimic. Astfel, copilul trebuie să fie învăţat să mulţumească lui 
Dumnezeu pentru toate câte are: pentru sănătate, pentru hrană, pentru împliniri, pentru lucrurile pe care el le primeşte. Tot astfel este nevoie 
să fie învăţat să se roage pentru părinţii săi.  

     O mare importanţă în educaţia copiilor este conştientizarea conceptului de Dumnezeu ca Tată Ceresc Care ne iubeşte şi Se îngrijeşte 
de noi. Când, de pilda,  copilul rămâne acasă singur ori printre străini, atunci mama sa îl linişteşte: „Nu eşti singur. Dumnezeu este cu tine. 
El te apără mereu.”  

     Trebuie să se povestească copilului despre îngerul păzitor care îl însoţeşte, care îl ocroteşte şi astfel, treptat, copilul este învăţat să 
nu se mai teamă de întuneric şi de singurătate.  

Nu mai puţin important pentru copil este să-i insuflăm dragostea de Dumnezeu — Izvorul tuturor bunătăţilor. Pentru ca această 
învăţătură să nu fie doar un lucru abstract, e nevoie ca, împreună cu părinţii, copilul să trăiască o viaţă îmbisericită. E nevoie ca el să 
participe la Sfânta Liturghie, la biserică, să sărute icoanele, să aprindă lumânări înaintea icoanelor, să vadă reprezentări din Sfânta Scriptură 
şi ilustraţii sfinte, să participe la rugăciunea de acasă împreună cu ceilalţi, să bea agheasmă pe stomacul gol şi să se împărtăşească regulat. 
Acestea îl disciplinează pe copil, obişnuindu-l să urmeze anumite dreptare. Astfel, voia lui începe să se supună voii lui Dumnezeu.  

      Copilul trebuie să vadă că viaţa Bisericii nu este doar o obligaţie exterioară pentru părinţi, ci un lucru profund, care le aduce bucurie 
— şi atunci el chiar va fi atras de aceasta; va fi bucuros să se trezească dimineaţa în ziua împărtăşirii, va fi atras să se închine la icoane, va 
avea aplecare să înveţe rugăciuni. Se înţelege de la sine că, pe măsură ce copilul creşte, părinţii trebuie să înlocuiască cele din afară cu 
întărirea supunerii lăuntrice către Dumnezeu. Aceasta trebuie să se manifeste prin dreptate, smerenie, blândeţe, nerăutate, iubire de 
nevoinţă, perseverenţă, iertarea jignirilor aduse etc. Dacă la acestea adăugăm în familia creştină şi obişnuinţa respectării principalelor zile 
de post şi a praznicelor – atunci pentru copil vor fi create condiţii favorabile, care pot să îndepărteze orice pedeapsă corporală.  

       Dacă comparăm această metodă de educaţie cu metoda pedepsei corporale ţinând cont de valorile acestei lumi, atunci vom vedea 
cât de des acolo se folosesc ţipetele, bătăile, plictisitoarele şi lungile cicăleli, care nu disciplinează nici simţurile, nici voinţa copilului şi 
care, pe de altă parte, îngăduie neînfrânata voie proprie şi trivialitatea. Toate acestea doar rănesc copilul.  

       În aceasta constă diferenţa de abordare în educaţie; observăm copii din diferite familii care atât de rar se aseamănă unul cu celălalt, 
căci unii sunt drăguţi, încrezători, sensibili la toate cele bune şi compătimitori, iar alţii sunt ursuzi, neîncrezători, cruzi şi neînfrânaţi în 
dorinţele lor. Cel mai adesea, educaţia lumească exterioară lipseşte pe copil chiar de cele mai scumpe şi înalte calităţi omeneşti. Ori chiar 
mai rău – atunci când educaţia religioasă este pur exterioară, bazată pe lungi şi plicticoase învăţături morale, „evlavioşii părinţi” pot să-l 
înstrăineze pe copil de biserică.  

       În orice metodă de educaţie, dar mai cu seamă în cea religioasă, cea mai mare influenţă o au nu doar cuvintele ori pedepsele, ci 
exemplul personal. Comportamentul celor apropiaţi este cel care acţionează în fiecare zi şi în fiecare ceas asupra sufletului copilului. Copiii 
se confruntă cu două grupuri de oameni: cu cei ai casei şi cu ceilalţi – colegi de şcoală, vecini ori mai simplu cu „strada”. Se întâmplă foarte 
adesea ca familia să dea copilului un bun exemplu, în vreme ce colegii săi, vecinii şi copiii de pe stradă să-l influenţeze cu lucruri rele. Iar 
părinţii doresc atunci să-i interzică copilului orice legătură cu cei din jur. Însă aceasta ar crea o ruptură artificială a copilului cu cei din jur 
şi l-ar lipsi pe el de pregătirea necesară pentru viaţă. Mai mult, „părinţii râvnitori” uită că cel mai important lucru pentru creştin este să 
înveţe să iubească pe toţi oamenii, căci aceştia sunt făpturi ale lui Dumnezeu. Pe de altă parte, este „negativ” din punctul de vedere al 
părinţilor faptul că doar în clasă copilul poate învăţa „dreptarul” prieteniei care să nu fie dăunătoare şi care să-l apere mai mult.  

        Pentru ca familia să aibă o influenţă hotărâtoare asupra copilului sunt necesare atât supravegherea lui neîntreruptă din partea 
părinţilor, cât şi bunul exemplu personal. Iată calităţile pe care trebuie să le aibă părinţii pentru a-i putea da o educaţie aleasă:  

— dragoste către copil;  
— o relaţie corectă cu el;  
— urmărirea acţiunilor lui  
—„cum învaţă şi cum procedează el”.  
       Înţelegând aceste uriaşe responsabilităţi, părinţii conştientizează tot mai mult datoria faţă de copiii lor. Este plăcut să observi cum 

o familie tânără încearcă să dea copilului un bun exemplu şi cum începe ea însăşi să aibă legături mai strânse şi să se ocupe de autoeducaţie.  
Se pare că nu doar părinţii îşi cresc copiii, ci şi copiii au o influenţă binecuvântată asupra părinţilor lor. Este de dorit ca ambii părinţi să 
fie credincioşi şi să aparţină Bisericii Ortodoxe. În cazul în care e vorba de o căsătorie mixtă (un ortodox cu o neortodoxă ori invers) este 
foarte important să se ajungă la o înţelegere (de preferinţă înainte de căsătorie), ca pruncii să fie botezaţi în Biserica Ortodoxă şi să fie 
crescuţi în duh ortodox. Diferenţele de păreri la părinţi în chestiunea credinţei şi mai cu seamă disputele asupra chestiunilor principiale în 
prezenţa copiilor creează o ruptură în sufletele acestora şi pot chiar să-i vatăme.  

       Din păcate, în viaţa de zi cu zi, copilul creşte foarte adesea într-o familie în care numai unul dintre părinţi este credincios. În aceste 
situaţii doar toleranţa reciprocă şi dragostea îl vor învăţa pe copil ca pe viitor să aibă răbdare şi dragoste către oamenii care nu împărtăşesc 
aceleaşi convingeri.  
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       În prezenţa copiilor, în nici un caz părinţii nu trebuie să se critice unul pe celălalt ori să se înjosească; în cele din urmă se va ajunge 
ca autoritatea ambilor părinţi să nu mai existe. În general, părinţii ar trebui să fie foarte atenţi în convorbirile cu copiii. Unii cred că cei 
mici nu înţeleg chiar totul. Copilul însă, chiar dacă nu înţelege cu mintea, dintr-un instinct lăuntric cuprinde acea convorbire, ceea ce îi 
oferă un impuls gândurilor sale rele. În acest chip se poate vătăma sufletul copilului ori se naşte din partea lui o serie de întrebări la care cu 
greu se poate răspunde. Este mai bine să nu se discute anumite teme cu copiii, să evităm să râdem de cineva de faţă cu ei, să nu ne arătăm 
nerespectuoşi către acel lucru care pentru copil este sfânt. De pildă, să nu-i criticăm pe profesori, pe preoţi etc.  

    ,,Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în Mine — a spus Hristos –  mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o 
piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării” (Matei 18, 6).  
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           Simpozionul Național “Familia-portretul societății” reprezintă o oportunitate de a reflecta asupra felului în care familiile, relațiile 
de colaborare părinte – copil – școală sunt afectate de schimbările social-economice  şi asupra a ce putem face noi pentru a consolida 
familiile, cât și asupra rolului pe care îl are familia în educația copilului. 

           Accelerarea transformărilor sociale, democratice, emanciparea femeii, care include, pe lângă preocupările materne și 
gospodărești, și pe cele profesionale și de studiu, modificarea statutului copilului, dispersia familiei, încercarea de a restitui prestigiul 
educației familiale pe care l-a avut până la introducerea învățământului obligatoriu, progresele sociologiei și psihologiei, precum și alte 
cauze au dus la înțelegerea faptului că, orice sistem de educație rămâne neputincios dacă se izbește de indiferența sau de opoziția părinților. 
În acest context, școala capătă astfel o misiune suplimentară. 

            În educarea „puiului de om“, părinții, educatorii, școala și societatea în general sunt mijloacele cele mai importante. Printre 
problemele importante ale învățământului în această etapă de schimbare și modernizare rapidă se găsește și cea vizând parteneriatul cu alți 
factori educaționali, între care familia ocupă un loc privilegiat. Familia, prima școală a vieții este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, 
primele deprinderi, dar și primele modele comportamentale, suportul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. 

            Ca primă verigă a sistemului educativ, familia are responsabilități clare și diverse. Întrebarea care se pune este, dacă familia de 
astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților obiective, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. Realitatea 
ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent responsabilitățile educative față de copii, acuzând lipsa de 
timp, grijile vieții zilnice, minimalizând rolul de factor educativ. Altor familii, deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor, le 
lipsesc pregătirea psiho-pedagogică, experiența. 

            În prezent, din ce în ce mai mulți pediatri, psihologi și educatori din întreaga lume consideră că vârsta preșcolară are o importanță 
covârșitoare pentru: 

• Dezvoltarea creierului adică, creșterea numărului de celule, creșterea numărului de legături dintre celule și mielinizarea fibrelor 
nervoase; 

• Maturizarea comportamentului, adică luarea deciziei adecvate unei anumite situații, control asupra reacțiilor la mânie, respect pentru 
proprietatea individuală și pentru integrarea fizică a altei persoane; 

• Capacitatea de a învăța: concentrarea atenției, spiritul de observație (perspicacitate), capacitatea de memorizare etc. 
          Fără îndoială că dezvoltarea intelectuală și conturarea personalității este un proces de lungă durată, care începe de la naștere și 

continuă până la adolescență. Dar la vârsta mică se pun bazele (fundamentul) acestui lung proces de formare intelectuală și de definire a 
caracterului. 

          Dezvoltarea intelectuală și maturizarea comportamentului depind atât de moștenirea genetică cât și de mediul în care trăiește 
copilul. Mediul de familie poate să exercite o influență pozitivă sau negativă care să persiste tot restul vieții. Factori cu o influență negativă 
asupra dezvoltării copilului pot fi: alimentația insuficientă sau dezechilibrată, îmbolnăvirile repetate, somnul insuficient, lipsa stimulării 
intelectuale, lipsa afecțiunii, a exprimării, etc. 

         În primii 5 ani de viață, copiii pot să învețe mai mult decât în oricare altă perioadă. Învățarea este mai ușoară când copilul este 
motivat, adică simte plăcere și interes pentru ceea ce învață, simte simpatie și afecțiune pentru persoana de la care învață, simte că este 
iubit, prețuit, respectat și protejat. Raporturile dintre părinți și copii sunt raporturi educative, cu repercusiuni asupra formării lor, lucru de 
care ar trebui să fie conștienți toți părinții. Atitudinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, ale părinților influențează atitudinile, 
comportamentul și modul de a fi al copiilor. 

Iată câteva din posibilele atitudini și comportamente ale părinților și implicațiile lor în formarea profilului moral al copilului: 
• „Familia severă“ – în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitatea și echilibrul familiei. Severitatea este 

necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură. Ce s-ar întâmpla în cazul în care părinții aplică copiilor pentru orice 
abatere pedepse corporale? Atunci copilul crește timorat cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, simte nevoia să mintă, se 
îndepărtează afectiv și efectiv de părinți și își caută înțelegerea și afectivitatea în altă parte. Așa se nasc „găștile“ și „bandele“ de 
minori. Mai gravă este situația cînd părinții sunt împărțiți în tabere: unul „sever“ și unul „indulgent“. Astfel se formează viitorul 
demagog, viitorul ipocrit, cu trăsături de personalitate pe care nu și le dorește niciun părinte pentru copilul său. 

• „Familia permisivă“ – stă la polul opus al familiei severe, imprimă un climat de „puf“. Un asemenea copil va fi neajutorat, un egoist, 
un meschin, căci în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, în timp ce părinții doar datorii. Acest copil se adaptează și se 
încadrează cu mari dificultăți în colectivele de școală sau mai târziu la locul de muncă. 

• „Familia rigidă“ – prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de nereușită și de sancțiune. Cadrul 
didactic trebuie să intervină, după ce cunoaște situația reală, prin vizite la domiciliu și discuții cu părinții (în particular) sugerându-
le cu discreție, tact și calm în ce mod și sub ce formă se poate atenua și echilibra severitatea. 

• „Familia libertină“ – creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedica maturizarea socială a copiilor datorită 
preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși. Cadrul didactic trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de 
sine, în sensul obținerii unor rezultate bune la învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea în gardă a 
părinților în legătură cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară. Părinții trebuie să înțeleagă bine relația 
dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, 
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afectivitatea și sobrietatea, larghețea și strictețea), toate însă cu măsură și la momentul potrivit, orice exces fiind păgubitor în sfera 
formării umane. 

      Parteneriatul școală-familie în zilele noastre primește noi valențe. În lucrarea “Management educațional pentru directorii unităților 
de învățământ”, Mariana Dragomir precizează faptul că, în relația cu școala, părintele parcurge șapte pași:  

a) părintele „învață“ – se informează asupra modului de conducere și organizare a procesului instructiv-educativ; 
 b) părintele ajută – sprijină școala în realizarea unor proiecte și activități;  
c) părintele devine un suport al imaginii pozitive despre școală – înțelege importanța școlii în formarea copilului său și are o atitudine 

pozitivă față de școală;  
d) părintele devine o sursă de informație complementară – furnizează dirigintelui sau învățătorului informații despre comportamentul 

copilului în familie, despre problemele afective și de sănătate ale acestuia; 
 e) părintele devine o sursă educațională – contribuie la educația propriului copil, îl ajută și îl sprijină în activitatea zilnică de acumulare 

de cunoștințe; 
 f) părintele ca profesor – oferă cadre de referință pentru raportarea valorică a copiilor săi;  
 g) părintele – inițiator al schimbărilor din școală – are dreptul și chiar obligația să solicite adaptarea școlii la cerințele societății actuale 

– părintele poate să propună unele schimbări care să contribuie la dezvoltarea individuală sau colectivă a copilului. 
Implicarea familiei în activitatea școlară a copiilor se desfășoară pe două coordonate:  
• relație părinte-copil: controlul frecvenței, al rezultatelor școlare, al temelor, ajutor în îndeplinirea sarcinilor, suport moral și 

material;  
• relația familie-școală: contactul direct cu învățătorul sau profesorii clasei sub forma unor reuniuni de informare a părinților cu 

privire la documentele privind partea de curriculum (Planul cadru pentru învățământul obligatoriu, Programele școlare, Ghidurile 
de evaluare), consultarea părinților la stabilirea disciplinei opționale, alcătuirea schemelor orare ale clasei și programului 
extrașcolar al elevilor; activarea asociativă a părinților prin Comitetul de părinți etc. 

 Pentru ca această colaborare „ideală“ să se realizeze trebuie să existe voința colaborării și factorii educaționali implicați să se considere 
parteneri, în adevăratul sens al cuvântului. 

          În concluzie, școlile trebuie să planifice și să implementeze programe de parteneriat, pentru a amplifica implicarea părinților. 
Scopul educației este de a forma un om cu o gândire liberă, creativ și sociabil. Un proverb spune: „O vorbă bună rostită la timp înviorează 
sufletul copilului, precum și ploaia bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul“. 
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Când vorbim despre familie, primul clişeu de gândire cu care asociem conceptul este „celula de bază a societăţii”. Societatea este o 

macrostructură, organizată în virtutea unor reguli şi mecanisme, formată din microstructuri familiale. Familia, cea care face să funcţioneze 
societatea, este, la rândul ei o structură ce fiinţează în virtutea unor reguli, adesea nescrise, dar adoptate tacit de toţi membrii organizaţiei.  

 Dacă macrosistemul social funcţionează dependent de organismele familiale care îl compun, familia influenţează şi nivelurile 
inferioare: membrii componenţi. Altfel spus, fiecare individ este performat la locul de muncă, este în armonie cu propria persoană, de 
asemenea, în funcţie de gradul de echilibru pe care îl regăseşte în cadrul propriei familii. O familie îşi pune amprenta asupra echilibrului 
mental, emoţional al individului, cu urmări asupra performanţei şi competenţei lui profesionale, tot aşa cum poate influenţa şi sistemul 
superior, cel social, prin modelul pe care îl propune.  

 Dar ce este familia? Este o grupare alcătuită, cel mai adesea, din entităţi (personalităţi) atât de diferite. De aici şi problemele care 
pot apărea în cadrul grupului familial. În mod tradiţional, familia este formată din părinţi şi copii. Conceptul de familie, însă, suferă 
transformări în societatea modernă, atât de predispusă la schimbări de tot felul.  

 În studiul său, Introducere în sociologia familiei, Raluca Popescu face distincţia între familia tradiţională, familia modernă, familia 
contemporană şi cea postmodernă. În studiul său documentat, autoarea trece în revistă diverse perspective asupra familiei, aşa cum sunt ele 
consemnate de Baudrillard, Foucault, Beck. De exemplu, Baudrillard, citat de autoare, arată că structura familiei moderne este modificată 
de diversitatea ocupaţiilor, a produselor, de posibilitatea femeii de a accede pe piaţa muncii, de orientarea către consum: „Societatea de 
consum reprezintă un punct de cotitură în istoria familiei, prin impactul pe care au ajuns să îl aibă bunurile asupra interacţiunilor sociale şi 
prin consecinţele acestora asupra subiectivităţii indivizilor” (Raluca Popescu, op. cit., pag. 41). În legătură cu conceptul de „familie 
postmodernă”, acesta desemnează „caracterul indecis” (Stacey) al gradelor de rudenie. Modelul actual este unul al tatonărilor, în care ce 
combină elemente noi, experimentale şi se valorifică elemente tradiţionale, nostalgice. Autoarea arată că „postmodernitatea este 
caracterizată prin diversitate şi pluralism”. Totuşi, deşi există o varietate de tipuri de familie, familia tradiţională „rămâne în continuare cea 
mai răspândită şi mai puternic valorizată”. Ce presupune o familie postmodernă: o familie în care diciziile sunt luate în comun, în care se 
negociază permanent rolurile domestice, parentale, de cuplu şi în care regulile se stabilesc din mers, o familie mai liberă, mai bine conectată 
şi integrată în societate”. Niciodată, în istoria omenirii, copii nu au fost atât de bine valorizaţi ca în familia actuală. Tradiţionalul „eu te-am 
făcut, eu te omor”, ca expresie a autorităţii absolute a părintelui, a fost înlocuit cu o libertate nemaiîntâlnită. Copilului i se cer opinii, i se 
ascultă doleanţele. În copil se investeşte mai mult ca niciodată, dar şi aşteptările sunt pe măsură.  

 Familia reprezintă mediul în care copilul îşi însuşeşte primele modele de comportament. Tot prin intermediul membrilor familiei, 
sunt transmise primele informaţii şi primele învăţături. Expresia „cei şapte ani de acasă” deşi tradiţională, rămâne foarte puternică şi 
actuală, întrucât nimic nu influenţează mai covârşitor personalitatea individului decât modelul membrilor familiei. Ulterior, personalitatea 
individului este modelată, prin educaţia formală, de şcoală. În studiul său, Sociologia educaţiei familiale, Elisabeta Stănciulescu arată că, 
totuşi, şcoala „nu furnizează prea multe resurse de identificare/ diferenţiere acelora care o frecventează” (op. cit, pag. 86.). Concluzia 
autoarei este aceea că prea puţini dascăli reuşesc să se constituie în „Alţii semnificativi”, modele de urmat. Demersul didactic este edesea 
perceput de elevi ca un şir de „constrângeri şi sancţiuni pe care numai pauzele sau absenţa cadrului didactic le face suportabile”. 
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 Nu doar părinţii exercită o influenţă asupra copiilor, influenţa este ambivalentă. Copiii sunt cei care cauţionează serioziatea 
adultului: „Sentimentul familiei şi al copilăriei se manifestă printr-o relaţie complexă între părinţi şi copii (...), prezenţa acestora din urmă 
normalizează poziţia socială a adulţilor, care intră, astfel, pe deplin, în rând cu lumea” (E. Stănciulescu, op. cit, pag. 61.) 

 Ţinând cont de aceste considerente, nu e întâmplător faptul că imaginea familiei apare în textele literare. Familia este o temă literară, 
susţinută de motivul literar al paternităţii, cu trimitere la relaţia părinte – copii. Când vorbim despre problematica familiei în literatură, nu 
putem să nu ne referim la Amintiri din copilărie, de Ion Creangă. Tema familiei este secundă, tema principală este copilăria; cele două teme 
se presupun reciproc: este greu să vorbeşti despre un copil fără să-l raportezi le mediul în care el este format: familia.  În Amintiri, familia 
restrânsă este privită „realist”, în sensul că apar, ca în orice familie reală, divergenţe de opinii, mentalităţi diferite. Acestea sunt evidente în 
modul în care părinţii înţeleg rolul şcolii, al educaţiei formale. Mama doreşte cu orice preţ ca fiul ei să înveţe şi să ajungă preot, tatăl are 
reticenţele lui, considerând ca învăţătura are limitele ei: „dacă toată lumea ar învăţa carte, nu ar mai avea cine să ne tragă ciubotele”. 
Divergenţe de opinii apar şi în ceea ce priveşte educaţia celor mici în familie: mama este mai strictă, impune disciplina, tatăl are o atitudine 
mai relaxată, acceptând năzdrăvăniile celor mici. Aceste diferenţe de opinii între părinţi sunt tratate cu umor şi ironie, cu detaşare (ca orice 
conflict în spaţiul Amintirilor); nimic nu e tragic, nimic nu tulbură perspectiva solară, idealizată asupra universului copilăriei. Şi în ceea ce 
priveşte familia lărgită (relaţia Smarandei ce Mărioara, cumnata sa), lucrurile nu stau altfel. În mod „tradiţional” apar conflicte între cumnate 
(provocate tot de copii), dar şi acestea sunt repede aplanate.  

 Dacă în acest „roman al copilăriei”, familia este idealizată, în romanele moderne, problematica familiei este surprinsă în toată 
complexitatea ei. Aşa este, de exemplu, romanul Moromeţii, de Marin Preda, unde dezechilibrul familial este provocat, în primul rând de 
faptul căm familia dată este rezultatul reuniunii unor familii scindate: copiii provin din familii diferite. Aşa se face că apar mai multe tipuri 
de conflicte: între tată şi băieţii cei mari (conflict provocat de o perspectivă idealistă, respectiv materialistă asupra vieţii); conflictul între 
tată şi mezinul familiei, determinat, ca în Amintiri de dezinteresul tatălui pentru educaţia formală a copilului; conflictul dintre fete şi băieţi, 
care aparţin de fapt unor familii diferite şi nu în ultimul rând conflictul între părinţi, provocat de multe aspecte, inclusiv cele de natură 
erotică. Nu lipseşte nici conflictul din familia extinsă, cel dintre cele două cumnate, departe de modelul idealizat din Amintiri, ci, dimpotrivă, 
crâncen, definitiv.  

 În Enigma Otiliei, romanul lui G. Călinescu, apare imaginea unei familii extinse, bazată şi aceasta pe un conflict între cei doi fraţi: 
Costache Giurgiuveanu şi sora lui, Aglae, obiectul conflictului fiind averea bătrânului, atât de râvnită de sora lui. Deşi acesta, Aglae, este 
numită „baba absolută”, din cauza comportamentului reprobabil cu cei din jur, cu „copii” altora (Otilia şi Felix), are o grijă patologică 
pentru propriii copii. Relaţiile armonioase, nonconflictuale, în cadrul propriei familii nu garantează integritatea morală. Tot aici apare şi 
imaginea unei familii de împrumut: Otilia este crescută de un tată adoptiv, nelegitim. Motivul literar al paternităţii, central în acest text care 
dezvoltă tema familiei, nu este realizat doar prin relaţia Otilia – Giurgiuveanu, ci şi prin relaţia Otilia – Pascalopol. Acesta din urmă se 
căsătoreşte cu tânăra, dezvoltând faţă de acesta mai degrabă sentimente paterne decât erotice. Opţiunea pentru căsătorie reprezintă, de fapt, 
opţiunea pentru familie, cea atât de necesară fetei rămase cu adevărat orfană după moartea tatălui adoptiv.  

 Până la urmă, cu toate disfuncţiile acesteia, familia înseamnă echilibru, stabilitate, armonie. În lipsa unei familii, individul se simte 
incomplet. Să fie oare întâmlător faptul că majoritatea basmelor au un final fericit, în ecuaţia fericirii intrând acţiunea finală a eroului: 
căsătoria (adică întemeierea unei familii)? 

 Puţine sunt textele literare care nu abordează problema familiei, chiar dacă tematica de bază poate fi alta. Undeva, în subsidiar, 
apare această constantă care trădază un interes general şi o aspiraţie, totodată: aspiraţia către o familie cât mai armonioasă. Oricât de  
realizat ar fi un individ pe plan profesional, în absenţa familiei se generează un sentiment de incompletitudine. Familia este o oglindă în 
care se reflectă edevărata natură a   individului. Eşecul femiliei echivalează cu un eşec (cel mai mare) personal.  

 Rămâne o problemă socială, politică, de mare actualitate, aceea a dramei trăite de extrem de mulţi copii în perioada actuală, rupţi 
de familiile lor, din motive pecuniare.  

 Problematica familiei este complexă, suportă nenumărate posibilităţi de abordare. Nu întâmplător acestă problemă este tratată în 
cărţi de psihologie, sociologie, pedagogie, etc. Literatura manifestă interes special pentru aceast aspect, devenit motiv literar. Tot acest 
interes traduce preocuparea constantă a omului pentru un trai ordonat, organizat, dominat de afectivitate, aşa cum este cel conturat de mediul 
familial. Cu toate problemele pe care le ridică familia modernă (familia din totdeauna), ea rămâne garantul stabilităţii şi un reper existenţial.  

 
Bibliografie: 
Popescu, Raluca, Introducere în sociologia familiei, Iaşi, Editura Polirom, 2009. 
Stănciulescu, Elisabeta, Sociologia educaţiei familiale, Vol.II, Iaşi, Editura Polirom, 1998. 
 
 

STILURI  EDUCATIVE  ÎN  FAMILIE 
 

 Prof. Cazacu Camelia 
                                             Școala  Gimnazială Constantin Gh Marinescu Galați 

 
     Până nu demult nici nu se punea problema unui stil educativ în familie.Copiii erau educați într-un mod asemănător:  cu o autoritate 

strictă, prin măsuri primitive. Teorii conform cărora părinții știu cel mai bine, părinții știu totul și copilul nimic, erau de neclintit.Principiile 
mai vechi de crștere a copiilor se întemeiau pe dogma religioasă și moralitate.Părinții le făceau cunoscute regulile și le aplicau strict, fără 
compromis. 

   Părinții au, de asemenea tendința de a amesteca stilurile educative.Sunt tentați să fie autoritariști când sunt frustrați, devin permisivi 
când sunt obosiți sau încearcă să compenseze prin abordări democratice. Ca răspuns la aceste dificultăți, comunitățile și autoritățile încearcă 
să ne redirecționeze către standarde de educare mai eficiente. Eforturile sunt evidente, prin introducerea potențială a orelor de educație în 
familie, dezvoltarea servicilor sociale și prin dorința de a încorpora abilități de a reuși în viață. 

     Părinții din ziua de azi cred că pot fi parteneri egali în stabilirea și aplicarea regulilor față de copiii lor. Părinții anilor 50- 60 aveau 
o viziune diferită. De obicei mamele casnice stabileau regulile, iar tații, care lucrau, le aplicau. Ei nu prea se implicau în crșterea copiilor. 
Părinții aveau conflicte mai puține cu copiii lor, pentru că fiii urmau programul ce li se stabilea, indiferent care era acesta. 

     În societatea modernă indivizii vor să se manifeste egal în toate domeniile vieții  de  familie. Din nefericire, progresul într-o anumită 
zonă determină adesea probleme în celălalte. În timp ce părinții zileleor noastre sunt mult mai dornici și capabili să discute credințe, strategii 
de educare, nu sunt întotdeauna atât de versați în arta rezolvării conflictelor. În ciuda abundenței de cărți și articole referitoare la idei și 
tehnici de educație în familie, noile teorii nu sunt transpuse întotdeauna cu claritate pe terenul de luptă al familiei.  

      Scopul educației în familie este de a minimiza concepția preluată de părinții de la părinții lor și de a obține o filosofie de educare 
mai realistă si tolerantă.Alte scopuri ar putea include: reducerea tendinței de autoblamare sau de învinovățire a altora pentru ceea ce e greșit 
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în crșterea copiilor; însușirea unor tehnici de îngrijire a a copiilor, care să rezolve eficient dificultățile viitoare, modelarea părinților pentru 
a fi propriul lor educator în manipularea abilităților de educație familială. 

     Întâlnim 4 stiluri educative în famile, care corespund unui echilibru între dradoste și limite.Aceste patru stiluri sunt: 
• de respingere/neglijare: dragoste scăzută și limite scăzute; 
• autoritarist: dragoste scăzută și limite înalte; 
• permisiv: dragoste ridicată și limite scăzute; 
• democratic sau echilibrat: dragoste ridicată și limite înalte. 

        În stilul lor parental, părinții îmbină atât dragostea, cât și limitarea permisivității.Există un echilibru între acestea, care determină 
un stil parental specific. Doar stilul educativ democratic sau echilibrat are atât dragoste ridicată, puncte tari și slăbiciuni inerente ân el și 
este atribuit figurilor parentale importante din viața noastră. Aceste personaje sunt de obicei părinții noștri. 

    Părinții care au un stil bazat pe dragoste consideră că aceasta este mai importantă decât fixarea unor limite. Aceștia se folosesc de 
atașament și de legătura cu copiii, pentru a-i învăța ce-i bine și ce-i rău.petrec foarte mult timp cu copiii, comunicând, negociind și 
explicând.Pun mare accent pe crțterea autoîncrederii copilului sau pe crearea sentimentului de a se simți importanți. 

    Părinții care au un stil bazat pe fixarea limitelor consideră că acestea sunt mult mai importante decât dragostea. Folosesc controlul 
extrem pentru a-i învăța ce-i bine și ce-i rău și sunt rapizi în a acționa într-o problemă de disciplină. Prin urmare, copiii sunt de obicei în 
reacții și rar negociază cu părinții. 
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IMPORTANŢA   DEZVOLTĂRII   INTELIGENȚEI   EMOȚIONALE  A COPIILOR  PRIN  POVEȘTI 

 
Prof. Cîrstea Ileana Mihaela 

Palatul Copiilor Pitești 
 

Tendinţa  mondială a generaţiei actuale este confruntarea cu tot mai multe probleme emoţionale. Așadar s-a constatat că, tot mai 
mulţi tineri sunt singuri, deprimaţi, furioşi și  impulsivi, recurgând cu ușurință la agresivitate, ceea ce ar trebui să conducă la găsirea 
rapidă a unui remediu. Ideal ar fi ca factorii educaţionali să fie preocupaţi de pregătirea acestora pentru viaţă, de felul în care îi învaţă să 
dea inteligenţă emoţiilor, readucând în acest mod civilizaţia pe străzi şi afecţiunea în viaţa comună, de zi cu zi.  

Profesorii de limba română au diverse posibilități de a realiza analize fine ale trăirilor emoţionale ale personajelor literare. Astfel 
că, fiecare educator îi poate învăţa pe copii să perceapă trăiri afective fundamentale, le poate cere elevilor să denumească emoţiile şi 
sentimentele de care sunt conştienţi şi să le exprime cu ajutorul limbajului non-verbal.  

În contextul actual, cred că, important este să fii tu însuți, să faci ce îți place, să-ți asumi ceea ce ești și să nu-ți fie teamă că 
cineva te poate cataloga greșit pentru asta. Am învățat că a fi tu însuți într-o lume care îți dictează ce să faci, ce să crezi, ce să simți este 
pur și simplu o alegere personală. Iar dacă tu nu alegi să fii tu însuți, nu ești decât o simplă marionetă în mâinile mulțimii. 

Asta încerc să le transmit copiilor mei dar, şi elevilor mei, vreau să-i ajut să-și cunoască emoțiile, să lucreze cu ele, să le 
stăpânească pe cele negative și să învețe să le înlocuiască cu cele pozitive. E greu, dar știu că nu e imposibil. Tocmai de aceea îmi place 
să lucrez în mediul extrașcolar, știu că-i pot ajuta să treacă de barierele care le sunt impuse în sistemul școlar. Sunt unici, așa că activitățile 
mele țin cont de particularitățile și de individualitatea lor. Suntem un grup, dar nu suntem la fel și nici nu trebuie să devenim la fel!  

Dintotdeauna poveștile au avut puterea de a ne îmbogăți și înfrumuseța viețile, de a ne ajuta să formăm modul în care percepem 
și interacționăm cu lumea și de a ne dezvălui minunile spiritului uman. Ele au jucat un rol important și puternic în educație, prin ajutarea 
tinerilor să își dezvolte abilitățile și sistemul de valori, dezvăluindu-le resursele necesare pentru a duce o viață liniștită emoțional, 
ajutându-i să se regăsească și să-și dezvolte abilitățile de a face față și de a supraviețui vieții cotidiene. De cele mai multe ori, poveștile 
sunt mijloacele eficiente pe care le putem avea pentru a putea comunica cu copiii care nu știu sau refuză, să discute direct despre 
problemele care îi deranjează. 
 Povestea terapeutică folosită acasă, în familie sau în activitățile pe care le coordonez poate fi numită și poveste vindecătoare, 
pentru că scopul este de a aduce o vindecare sau o alinare a copilului, indiferent de problema cu care acesta se confruntă. Acest tip de 
poveste nu îl critică, nu îi pune etichete, nu îl obligă pe copil să se schimbe, ci favorizează identificarea lui cu anumite personaje și 
implicit transpunerea soluției din poveste și în situația sa. Și cu toate acestea, acest tip de poveste  nu se poate explica, nu dă nici soluții 
și nici verdicte, ci se lasă să fie înțeleasă de cel ce o ascultă sau citește. Copiii ascultă aceste povești atunci când le sunt citite, iar 
intervenția se realizează în sfera lor mentală și emoțională. 

 Ar trebui ca, întreaga strategie didactică a unui profesor să capete o dimensiune prin care să se descopere și să se educe emoțiile. 
Astfel, se poate vorbi despre tratarea diferențiată a elevilor care poate duce la respectarea emoțiilor și a sentimentelor fiecăruia. Există 
studii care atestă faptul că, unii copii devin adulți realizați atât din punct de vedere profesional cât și al relațiilor sociale, spre deosebire 
de alții care deși au avut un bagaj educațional performant și rezultate școlare foarte bune, nu au reușit să-și facă prieteni sau nu sunt 
mulțumiți de carierele lor, de viața personală și ajung să sufere de depresii fiind nefericiți. Se pare că, ceea ce face diferența este un 
anumit nivel de dezvoltare al abilităților sociale și emoționale, adică ceea ce specialiștii au denumit inteligență emoțională, care se poate 
dezvolta începând din mediul familiei.  

 Tratarea diferențiată și individuală a copiilor înseamnă respectarea emoțiilor și a sentimentelor fiecăruia. Ajutându-i pe copii, ca 
părinți și ca educatori, să-și observe și să-și recunoască emoţiile, putem să îi ajutăm să vorbească despre ceea ce simt, îi învăţăm să-și 
identifice corect emoţiile, pentru ca apoi să le poată observa și înţelege pe cele ale celorlalţi; să le vorbim despre consecinţele propriilor 
comportamente; să vorbim cu copiii/ elevii noștri despre ceea ce simţim noi înșine, despre emoţiile noastre și despre modul în care facem 
faţă propriilor noastre probleme emoționale, despre cum rezolvăm conflictele sau situaţiile dificile. 

 Ar fi ideal să învățăm să ne pese de emoțiile celor cu care lucrăm și să nu punem accent doar pe cantitatea informațiilor pe care le 
transmitem, ci mai ales pe calitatea educației emoționale pe care o putem sădi în sufletele elevilor pe care-i îndrumăm. Așadar, 
pentru a putea contribui la coeficientul de inteligență emoțională al propriilor copii sau al elevilor cu care lucrați, ar fi ideal să începeți, 
chiar de astăzi, să vă cunoașteți propriile emoții. Familia ca şi şcoala ar fi ideal să fie un loc plăcut pentru copii, elevi, părinţi, profesori 
şi să contribuie la o bună comunicare, respect, flexibilitate şi încredere. După părerea mea, instituţiile de învăţământ pot face alfabetizare 
emoțională dar au nevoie să încurajeze şi să promoveze implicarea părinţilor ca parteneri.  
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 În lucrarea sa „Optimismul se învață”, Martin Seligman vorbește în încheiere, despre optimismul flexibil, îndemnându-ne să 
învățăm să fim optimiști: „ depresia, susțin eu, pornește dintr-o preocupare accentuată față de eu și dintr-un dezinteres pentru binele 
colectiv. Ar fi de dorit să purcedem deci la un <jogging moral>. Poate că acesta este antidepresivul de care avem nevoie”( Seligman M., 
2009, pag. 213) 

 Citându-l pe Ion Creangă, sugerez tuturor: „Fie-vă dragi copiii, purtaţi-vă cu ei blând, învăţaţi-i ce e de folos, fiţi drepţi şi-ţi vedea 
că nu-s sălbatici. Schimbaţi-le des ocupaţia, jucaţi-vă cu ei, căci între copii trebuie să fii şi tu copil. Nu vă vărsaţi veninul amărăciunii 
voastre în sufletul copiilor, că-i păcat...”  

 Închei prin a sublinia faptul că, în lucrarea sa “Inteligenţa emoțională”  Daniel Goleman, sugerează să ne analizăm, să ne evaluăm, 
să ne corectăm, să învăţăm să fim puternici, să ne comportăm isteţ și mai ales, să deschidem ochii către viitor. 
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FAMILIA - PRIMUL MODEL AL COPILULUI 
Prof. Ciurea Floricica Daniela 

Şcoala Gimnazială Grigore Rădulescu – Bezdead, jud. Dâmboviţa 
 
Motto: ”Familia nu este un lucru important; este totul” (Michael J. Fox) 
             Familia este coroana creaţiei şi locul în care omul începe să înţeleagă taina iubirii şi a binecuvântării părinteşti a lui Dumnezeu 
pentru oameni; este un spaţiu sacru al lucrării harului Preasfintei Treimi orientat spre viaţă şi iubire eternă. În familie, relaţia părinţi-
copii se înţelege mai ales din perspectiva relaţiei omului cu Dumnezeu. Copiii nu se nasc doar pentru o viaţă terestră, ci se nasc şi ca să 
poată deveni, prin Taina Sfântului Botez, fii ai lui Dumnezeu după har şi să dobândească viaţa veşnică din Împărăţia Preasfintei Treimi, 
prin credinţă şi fapte bune. 
Familia este mediul în care venim pe lume, ne dezvoltăm şi la rândul nostru ne formăm o altă familie. Familia este primul model al 
copilului.  Familia transmite şi valori. Permanent ne dorim  să-l învăţăm pe copil ce este onestitatea, bunul-simţ, disciplina, respectarea 
cuvântului dat, punctualitatea, ambiţia, perseverenţa, colegialitatea, loialitatea, toleranţa, bunătatea, lenea, indisciplina, modestia, 
încăpăţânarea, capriciul, etc. Toate acestea sunt atitudini-valori, sunt trăsături de caracter care funcţionează ca un mecanism integrator, 
orientativ şi reglator. 
Este locul unde găsim înţelegere, linişte şi soluţii la problemele care ne frământă. Cu condiţia ca în familie să existe comunicare, respect 
şi iubire. Este calea pe care o aleg cei mai mulți pentru a se simți întregi. Apariția copiilor consolidează legătura dintre părinți și 
completează în mod fericit grupul familial. Principalul liant este dragostea. Se adaugă amintirile comune, armonia și starea de bine care 
transformă o casă într-un cămin. Ea este foarte importantă în evoluţia copilului, configurând o arenă a dezvoltării psihice şi sociale. În 
familie, copilul învaţă pentru prima dată ce e bine şi ce e rău şi dobândeşte un prim set de valori. De aceea, ea este  responsabilă de 
formarea personalităţii copilului. 
             În căsătorie, în iubire, omul transferă celuilalt centrul intereselor sale, al viziunii sale despre lume, eliberându-se din robia 
propriului egoism, a egocentrismului şi scufundându-se în această mare care este familia; nu cu un echipament special pentru scafandri, 
ci cu un alt costum: cel al noii personalităţi. Imediat după aceea, va realiza că lumea se vede altfel prin ochii a doi oameni.  
          Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a afirmat că: ”Familia este binecuvântare şi icoană a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate”. 
Familia este fundament al Bisericii, ”spaţiu sacru al vieţii”, cea mai mică comunitate de credinţă, astfel că ea susţine la primul nivel 
valorile familiei, îngrijindu-se de crearea de aptitudini, deprinderi, atitudini şi învăţarea primelor noţiuni de credinţă, ceea ce o face 
deosebit de valoroasă. 
          Există "reţete" ale fericirii în familie? Unii dintre cei mai importanţi factori care menţin familia unită sunt stima şi iubirea reciprocă, 
dorinţa partenerilor de a duce o viaţă comună, implicarea acestora în creşterea şi educarea copiilor, comunicarea autentică între membrii 
familiei, existenţa unei locuinţe proprii şi a unor venituri satisfăcătoare. 
          O familie armonioasă are un mod de viaţă echilibrat datorită deschiderii şi dorinţei membrilor ei de a-şi îndeplini în mod complet 
rolurile în cadrul familiei. Cu alte cuvinte, armonia familială este produsul unei relaţii bazate pe încredere, respect şi iubire între soţ şi 
soţie, părinţi şi copii, părinţi şi bunici, bunici şi copii. Crearea şi menţinerea unei atmosfere echilibrate în familie reprezintă garanţia 
unei dezvoltări frumoase a copiilor. Viitorul acestora depinde de capacitatea părinţilor de a se înţelege şi a se respecta reciproc. Astfel, 
copiii au şansa de a creşte într-un mediu sănătos, fără tensiuni, fără agresivitate fizică şi verbală. 
           Comunicarea în familie este dorită şi invocată de majoritatea persoanelor. Dar cum se poate realiza comunicarea autentică? A 
comunica înseamnă a pune în cuvinte aspecte care ţin nu doar de acţiuni, ci mai ales a vorbi despre trăiri, emoţii, aşteptări, dorinţe, 
nemulţumiri, dezamăgiri. Asta înseamnă că în familie trebuie să vorbim nu doar despre ce am mai făcut, ce fac copiii, ce mâncăm, ce 
mai cumpărăm, ci mai ales despre ce ne place sau nu ne place, ce ne supără, ce se întâmplă în mintea copilului care are probleme la 
şcoală etc. Tot a comunica în mod autentic înseamnă a asculta ce spune celălalt, a avea răbdare să îi dăm fiecăruia – partenerului, 
copilului, bunicului, socrului – posibilitatea de a-şi exprima până la capăt opinia. În măsura în care aceste condiţii sunt îndeplinite, 
comunicarea în familie are şanse de reuşită. Asta înseamnă că membrii familiei vor şi pot să vorbească deschis despre ceea ce gândesc 
şi mai ales despre ceea ce simt. Astfel pot sta faţă în faţă cu emoţiile şi sentimentele fiecăruia, ceea ce conduce la formarea unor relaţii 
familiale bazate pe încredere, iubire şi respect. Pe cât de banal sună, comunicarea joacă un rol foarte important. Cele mai multe cupluri 
ajung să se destrame când intervine lipsa de comunicare. Comunicarea dispare atunci când intervine monotonia, când avem senzaţia că  
le ştim pe toate despre cei din jurul nostru. Iar atunci când nu ştim să rezolvăm conflictele care apar, se lasă tăcerea grea. 
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            Fiecare membru al familiei trebuie să se adapteze schimbărilor din viaţa de zi cu zi. Perioadele de dezvoltare ale copiilor nu sunt 
doar ale lor, ci şi ale părinţilor şi ale bunicilor. Familia unită trebuie să-şi adapteze permanent structura la noile circumstanţe şi să 
demonstreze flexibilitate şi adaptabilitate. Autonomia fiecărui membru al familiei constituie cheia unor relaţii bazate pe respect şi iubire. 
Cu cât adulţii din familie sunt mai capabili de a sta pe picioarele lor, cu atât cresc şansele ca ei să fie mai deschişi unul cu altul. Membrii 
familiilor autonome au curajul de a-şi exprima sentimentele, de a mărturisi frământările şi nemulţumirile. În felul acesta ei au mai multe 
şanse de rezolvare a problemelor cu care se confruntă. 
           A fi un punct de sprijin pentru un membru al familiei aflat în dificultate înseamnă a-i permite să ia propriile decizii, să facă propriile 
alegeri, să îşi exprime propriile emoţii. 
           Respectul şi dragostea pe care bunicii le împărtăşesc până la vârste venerabile reprezintă un model pentru ceilalţi membri ai 
familiei. Urmaşii lor vor încerca să rămână uniţi, tot aşa cum bunicii au reuşit să depăşească împreună orice dificultate.  Dacă în familie 
nu învăţăm iertarea şi, mai apoi, dacă nu o folosim, atunci mediul devine toxic din punct de vedere emoţional. Când iertarea nu există, 
atunci îşi face loc anxietatea, depresia frustrarea, ceea ce face să scadă calitatea relaţiilor. 
           Familia creştină este prima instituţie întemeiată de Dumnezeu, având o însemnătate deosebită din punct de vedere social, numită 
adeseori celula mamă a societăţii, şi cea mai importantă instituţie de care depinde dezvoltarea, stabilitatea, şi mai ales existenţa întregii 
omeniri. Ea este mediul formării conştiinţei şi demnităţii umane. 
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ROLUL   FAMILIEI  ÎN  FORMAREA  PERSONALITĂŢII COPILULUI 
 

Coman Fulga Andreea Rodica 
Școala Gimnazială ,,General Constantin Cristescu”,  Lunca Corbului/Argeș 

  
Învăţământul românesc actual se află într-un efort de schimbare şi adaptare la cerinţele societăţii democratice. Modernizarea şi 

ridicarea calităţii sale la nivelul standardelor educaţionale europene, mereu reînnoite, cer o examinare atentă şi mereu actualizată în 
concordanţă cu evoluţia sistemelor de învăţământ din celelalte ţări europene. Eficienţa actului educativ este dată de disponibilităţile 
educaţiei de adaptare şi autoreglare faţă de sfidările tot mai numeroase ale spaţiului social. 

Familia este una din cele mai vechi forme de comunitate umană ce asigură menţinerea continuităţii biologice, culturale a societăţii , 
satisfacerea nevoilor personale , asigurând sentimentul siguranţei , menţinerii şi dezvoltării personalităţii. Rolul familiei nu se mai poate 
rezuma la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la asigurarea supravegherii acestuia, ci trebuie văzută ca primul factor în educaţia 
şi instrucţia copilului şi un continuator al cerinţelor impuse de practica educaţional instituţionalizată . Familia este prima şcoală a 
copilului şi contribuţia pe care o are la educaţia acestuia poate favoriza sau îngreuia activitatea şcolii. Din perspectiva sociologică, familia 
este instituţia fundamentală în toate societăţile. Familia este un "grup social relativ permanent de indivizi legaţi între ei prin origine, 
căsătorie sau adopţiune". Familia îi dă copilului primele informaţii despre lumea înconjurătoare, primele norme şi reguli de conduită, dar 
şi climatul socio-afectiv necesar satisfacerii trebuinţelor şi dorinţelor sale. 

“Omul devine om numai prin educaţie, dar educaţia la rândul ei trebuie să se silească să urmeze mersul naturii, oricât de departe ne-
ar conduce” - Pestalozzi. 

Jan Amos Comenius menţiona că actul educaţional va fi eficient doar atunci când familia, şcoala şi societatea îşi vor unifica eforturile. 
Chiar şi în cadrul unui parteneriat educaţional eficient familiei îi revin, totuşi, cele mai relevante funcţii: 

• Asigurarea condiţiilor favorabile pentru securitatea şi dezvoltarea psihofizică a copilului 
• Crearea mediului relaţional care ar influenţa direct socializarea copilului 
• Crearea unui climat psihologic favorabil pentru satisfacerea trebuinţei de respect de sine a copilului şi a condiţiilor oportune pentru 

explorarea sinelui/autocunoaştere, încurajarea tentaţiei copilului pentru autoeducaţie 
• Oferirea unor modele relaţionale şi comportamentale 
De obicei nucleul familiei îl formează părinţii şi copii. Sunt însă şi situaţii în care la acest nucleu se mai adaugă bunicii, iar în unele 

cazuri şi rudele apropiate (unchi, mătuşi) se implică sau sunt implicate în activitatea educativă. Cunoaşterea de către educatorii de profesie 
(educatoare, învăţători, profesori şi diriginţi) a structurii familiei elevilor are o mare importanţă, căci fiecare structură creează un climat 
educativ specific. În familiile formate din părinţi şi copii, mama este cea care începe educaţia, în primul an de viaţă având rol 
predominant, nu numai în hrănirea copilului cum exagerat se accentuează, ci în realizarea şi a celorlalte dimensiuni ale educaţiei, între 
care căldura afectivă şi formarea deprinderilor elementare ocupă primul loc. Mama este prima persoană pe care o va iubi copilul. 
Atitudinea acestuia faţă de alte persoane este esenţial determinată de relaţia sa cu mama. Semnificaţia pe care o vor avea pentru el mai 
târziu oamenii şi perspectiva în care el va considera raporturile posibile cu lumea depind de mamă. Contactul copilului cu universul se 
realizează prin intermediul mamei. Ea este în aceeaşi măsură iniţiatoare şi pe plan intelectual şi cultural. Mama este cea care îl învaţă pe 
copil să ajungă la primele gesturi îndemânatice şi la primele performanţe practice. Acesta este prima autoritate cu care se confruntă 
copilul. El face cunoştinţă cu primele reguli cu primele obligaţii, cu primele forme ale moralei. Astfel este necesară toată dragostea 
mamei şi un permanent sentiment de siguranţă pentru a face posibile începuturile adaptării copilului la exigenţele sociale. Mama care nu 
consolidează sentimentul de siguranţă al copilului care îi subestimează încrederea în ea sau în el însuşi, îl face să se teamă de lume pune 
sub semnul îndoielii însăşi dezvoltarea fizică a copilului.  Acest rol de iniţiator, de ghid şi de model are o deosebită strălucire în primii 
ani de viaţă ai copilului. 

Pe măsură ce copilul înaintează pe treptele superioare ontogenetice, tatăl preia atribuţiile educative într-o măsură mai mare. De fapt 
această defalcare a atribuţiilor este relativă, căci şi sexul copilului îşi spune cuvântul în exercitarea influenţelor educative, fetele rămânând 
în seama mamelor, iar băieţii intrând în sfera de influenţă a taţilor. Rolul tatălui are la început manifestări în bună parte indirecte, dar 
aceasta nu-i ştirbeşte caracterul esenţial. Acest rol indirect nu trebuie să ne determine să pierdem din vedere că tatăl are de jucat şi un rol 
direct. Copilul cunoaşte prin tată un mod diferit de a fi şi învaţă să se adapteze fără să se simtă ameninţat în sentimentul său de siguranţă. 

http://www.itsybitsy.ro/valori-si-modele-pentru-copiii-nostri/
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Tatăl îşi exercită funcţia sa esenţială pe care o va păstra şi care constă în a reprezenta în familie şi mai ales faţă de copil o ordine a 
realităţii diferită de aceea pe care o reprezintă mama. Copilul învaţă că tata munceşte şi tocmai acestei munci depusă de tata la serviciu 
i se datoreşte siguranţa de zi cu zi şi plăcerile din afara programului, care vin din timp în timp să dea o culoare festivă existenţei curente. 
Rolul său de întreţinător îi dă un prestigiu considerabil. Acest personaj plin de prestigiu, purtând aureola autorităţii a forţei şi puterii, este 
evident redutabil dar şi atrăgător, copilul fiind mândru de el, dorind să-i semene. 

Prezenţa bunicilor în familie ar trebui să exercite influenţe benefice în educaţie. Şi aşa se şi întâmplă în acele familii în care bunicii 
îşi înţeleg corect rolul de colaboratori ai părinţilor. În momentul însă când bunicii fac exces de zel, considerându-se în continuare părinţii 
tuturor şi tratându-şi copiii ca pe nişte copii, influenţa bunicilor devine dăunătoare prin faptul că ştirbesc autoritatea părinţilor. Totuşi 
unii bunici au de jucat un rol pozitiv şi util atât faţă de părinţi cât şi de copil. În afară de ajutorul real şi eficace pe care îl pot aduce 
tinerilor părinţi angajaţi din plin în lupta pentru existenţă, susţinându-i şi secundându-i în sarcina lor educativă şi înlocuindu-i câteodată 
temporar, ei îndeplinesc faţă de copii o funcţie dublă. Fiind reprezentanţii trecutului ei introduc în perspectiva infantilă noţiunea de 
altădată, de continuitate a vieţii şi de înlănţuire a generaţiilor. Copiilor nu le strică să cunoască pe lângă imaginea adulţilor în plină 
înflorire şi activitate şi pe aceea mai senină şi mai tihnită oferită de adultul care îmbătrânind, priveşte existenţa de pe o poziţie mai 
retrasă. Aceştia au timp să-l asculte pe copil, să-i răspundă sau să-i istorisească întâmplări personale. Tatăl arată cum se procedează 
acum, în timp ce bunicul povesteşte cum se proceda odinioară, transmiţând astfel o înţelepciune şi un element contemplativ care nu sunt 
lipsite de valoare. Fără îndoială există bunici cărora nu le lipsesc aptitudinile pedagogice. Sunt situaţii când au mai multe aptitudini decât 
părinţii şi acest lucru este în beneficiul copiilor. Şi mai grave sunt acele situaţii în care rudele apropiate dau sfaturi, îndrumări şi directive 
în educaţia din familie motivându-şi acest amestec prin ajutorul material pe care l-au acordat părinţilor. 

În procesul educaţional ponderea cea mai mare a influenţelor le revine părinţilor (sau persoanelor care îi înlocuiesc) şi familiei în 
întregime. Cei doi părinţi pot avea aceeaşi atitudine fundamentală de acceptare sau de inacceptare şi o pot exprima în mod diferit sau 
asemănător. A pretinde că mamele sunt în general înclinate spre supra protecţie sau indulgenţă, iar taţii spre respingere sau autoritarism 
este o exprimare cu totul simplistă. O observare mai atentă scoate în evidenţă exemple care contrazic acest mod de a gândi. În realitate 
nu există un monopol al acceptării sau al neacceptării care să revină unui părinte sau altuia. Pentru conturarea unei personalităţi de succes 
familia trebuie să colaboreze cu şcoala fapt ce va influenţa pozitiv procesul de educaţie al copilului pentru o civilizaţie democrată şi 
liberă, care să-i confere posibilităţi multiple de afirmare. Indiferent de perspectiva din care am considera-o, familia îndeplineşte un rol 
complex, juridic, economic, cultural şi educativ. O analiză a realităţii din şcoala de astăzi în intervalul de timp de după 1989 conduce 
spre o generalizare de ordin teoretic şi anume aceea că metoda de lucru a familiei cu şcoala trebuie să aibă la bază unificarea întregului 
ansamblu de măsuri care contribuie la educaţia copiilor în spiritul drepturilor omului, pentru afirmarea deplină a personalităţii fiecăruia, 
potrivit potenţialului nativ şi al mediului familial şi social. Familia constituie un rezervor de modele pe care le oferă copiilor, înlesnind 
astfel înserarea lor în cultura societăţii. Stăruind asupra modelelor în procesul de educaţie, M. Peretti subliniază: ”formarea personalităţii 
nu e realizată prin cărţi , şcoală,intervenţiile autoritare ale tatălui faţă de copilul mare , ci se consolidează în urzeala relaţiilor trăite în 
copilărie , adică în relaţiile de comportament cu persoanele întâlnite zilnic , cu modul lor de a explica , de a comanda , de a cere , de a 
exprima sentimente , preocupări , preferinţe”. Capacitatea copilului de a capta şi fixa imagini şi impresii, de a trăi intens situaţii din viaţa 
reală depăşeşte în mod obişnuit pe aceea a adultului. O explicaţie a acestei receptivităţi intense ar fi aceea că în cazul copilului, conştiinţa 
este departe de a fi saturată, totodată universul obiectiv care confruntă această conştiinţă păstrează în infinite detalii un acut caracter de 
noutate. Foarte important este şi cercul de prieteni ai copilului, grupul de joacă, un grup primar care, de fapt gravitează în jurul grupului 
familial. Aceste două grupuri oferă prima experienţă de comportament social, aproape în aceeaşi măsură. Cu toate că funcţia culturală a 
familiei stă la baza procesului de educare a copiilor, ea nu trebuie confundată cu funcţia educativă. Funcţia educativă presupune o acţiune 
dirijată şi are astfel caracter internaţional. Operează prin exprimări esenţiale active având ca finalitate integrarea eficientă a individului 
în societate, dar acest lucru nu se realizează prin însuşirea cvasi mecanică a unor modele, ci prin formarea după un anumit ideal de 
personalitate. Individul se defineşte ca personalitate în relaţiile cu ceilalţi indivizi, cu societatea în ansamblul ei. El trăieşte şi acţionează 
având conştiinţa apartenenţei la un grup. De la dinamica personalităţii în plan individual trebuie să se treacă la dinamica în plan social. 
Această funcţie nu se mărgineşte să tindă la asigurarea unui sistem de tehnici în relaţiile dintre individ şi societate care să dea acestuia 
din urmă minimul de stabilitate necesar pentru conservarea ei, ci urmăreşte crearea de individualităţi bine pregătite, care să aducă o 
contribuţie maximă la transformarea şi la progresul societăţii. 

Rolul părinţilor este foarte important şi trebuie să fie puternic prin fermitate, nu prin severitate sau brutalitate, prin răbdare şi dragoste. 
Trebuie intensificat tot ceea ce este satisfăcător din partea copilului şi raportate progresiv, impulsurile sale agresive folosind modelele. 
Astfel copilul să se regăsească în acest cadru şi să prevadă reacţiile adultului de care este dependent. Schimburile afective sunt necesare 
acestei construcţii progresive a “personalității copilului”. Schema fundamentală a grupului familial, a creşterii copiilor se formează pe 
modelul relaţiilor dintre părinţi, pe modelul relaţiilor dintre aceştia şi copil.  

S-a constatat că cea mai mare parte dintre părinţi educă aşa cum au fost educaţi. Astfel, copilul încet, încet va avea intenţia de a le 
face pe plac părinţilor, acceptând interdicţiile şi trecând de la perioada lui de “nu”, la aceea de “da”. Dacă tentativa de stăpânire a adultului 
asupra copilului este totală, fără spaţiu de libertate, personalitatea acestuia va fi zdrobită sau chiar va risca să prelungească această 
perioadă de opoziţie. Dacă i se interzice ceva copilului, nici părinţii nu trebuie să facă acel lucru, pe considerentul că sunt adulţi. Cu 
răbdare şi fermitate făcându-se eforturi repetate de a-i spune care sunt interdicţiile şi limitele copilul va înţelege că cel care face regulile 
este adultul. Va trebui să înţeleagă că aceste reguli sunt valabile pentru toată lumea. 

Familia este cea care asigură hrana şi îmbrăcămintea copiilor, timpul de joacă, condiţii de odihnă, sănătatea. Un program riguros de 
viaţă va avea urmări pozitive asupra dezvoltării fizice. Tot în familie copilului îşi formează primele deprinderi de igienă personală şi 
socială, va fi obişnuit să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. In perioada pubertăţii, schimbările 
fiziologice produse în organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizică a copilului; prin îndrumări perseverente şi afectuoase, prin 
modificarea regimului de odihnă, prin crearea unor noi deprinderi igienice, familia le va putea rezolva la timpul potrivit. 

 V. Pavelescu scria: „Viaţa de familie oferă o nouă treaptă de maturizare şi diferenţiere afectivă, prin nota de respect faţă de autoritatea 
paternă şi dragostea faţă de fraţi si surori... O familie dezintegrată, lipsită de afecţiune şi încredere în copil este traumatizantă pentru 
copil şi îl face să privească societatea cu teamă, neîncredere şi suspiciune. Primele reacţii de neadaptare, justificate de conştiinţa de a fi 
frustrat, se nasc în asemenea climat de dezechilibru, de tensiune şi conflicte familiale” 

În familie copilul îşi însuşeşte limbajul şi corectitudinea în exprimare. Aceasta oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele 
uzuale-informaţii despre plante, animale, obiecte casnice, ocupaţiile oamenilor. Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor 
intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria si gândirea. Părinţii trebuie să dea explicaţii corecte copiilor să îi 
înveţe să utilizeze dicţionarul pentru însuşirea corectă a explicaţiilor. Este binecunoscut faptul că o deprindere greşit formată este mai 
greu de înlocuit cu una corectă. În perioada şcolară mică, familia vine în sprijinul şcolii, susţinând "gustul pentru citit" al elevilor. Cel 
mai important este stimularea curiozităţii copilului de a citi, prin cumpărarea unor cărţi care să pună bazele unei mici biblioteci. Prin 
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proverbul românesc: „Cartea face omul – om şi altoiul pomul – pom” se atestă că prin carte se moşteneşte de la înaintaşi şi se transmite 
urmaşilor patrimoniul cultural al civilizaţiei naţionale şi universale.  

Cititul cărţilor, altădată un privilegiu, devine un instrument la îndemâna oricui, în zilele noastre. Această activitate trebuie să devină 
preocupare cotidiană fundamentală, întrucât contribuie la îmbogăţirea vieţii spirituale a fiecăruia dintre noi. Din păcate în concurenţa 
acerbă cu mijloacele mass-media, audio-vizuale, în ultimii ani a pierdut teren mai ales în rândul tinerilor. Pentru ca apropierea de carte 
să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi – o necesitate dorită şi trăită, e necesar ca familia să se implice activ în apropierea 
copilului de miracolul cărţii încă înainte de învăţarea alfabetului.  

Familia constituie primul mediu de viaţă socială şi culturală, iar prin valorile pe care le transmite copilului asigură premisele 
dezvoltării intelectuale morale şi estetice. Oferind copilului cartea de lectură părintele, prin provocarea acestuia de a povesti, de a comenta 
şi de a aprecia ceea ce l-a impresionat, va realiza natural şi firesc primul exerciţiu de formare a judecăţii estetice. În preadolescenţă este 
posibilă o deviere de la subiectele strict legate de şcoală sau indicate vârstei fragede. Datoria părinţilor este de a îndruma şi verifica 
copilul ca să citească ceea ce corespunde vârstei sale şi să respecte lista lecturilor recomandate. Dorința de lectură poate deveni excesivă, 
copilul sacrificând programul de odihnă. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de 
învăţare. Părinţii trebuie să-i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite şcolare, cărţi de lectură, manuale şcolare, cât şi condiţii 
bune de muncă. Părinţii trebuie să-şi ajute copiii la învăţătură, dar ajutorul trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să 
efectueze temele copiilor.  

Atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să nu se intereseze deloc de rezultatele şi 
purtarea acestuia. Orice greşeală a părinţilor, mai ales în cazul când este repetată des, duce la apariţia unor trăsături morale negative, care 
se fixează cu timpul. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, 
decenţa în vorbire, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajuta cel mai 
mult; părintele este un exemplu pentru copil.  

Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente, îi îndrumă să fie 
sociabili, să fie buni colegi şi prieteni. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor din 
jur. Formându-se aceste atitudini juste faţă de propria persoană se pot combate unele însuşiri negative ca îngâmfarea, aroganţa, egoismul 
Educarea acestor calităţi presupune combaterea izolării şi a individualismului, a indiferenţei faţă de om, a nesincerităţii şi a necinstei. 
Una din cele mai frumoase calităţi care împodobesc personalitatea omului este modestia. Omul modest ştie să-şi aprecieze meritele la 
adevărata lor valoare, fără a face caz de ele şi a căuta să-i pună în inferioritate pe alţii. Modestia rezultă dintr-o mare exigenţă faţă de 
sine şi din respect pentru calităţile celorlalţi oameni. Copilul însă nu are posibilitatea să se autoaprecieze just şi trebuie ajutat. Multe 
greşeli se fac tocmai pentru că părinţii supraapreciază sau minimalizează calităţile copilului.  

Colaborarea şcolii cu familia este o parte componentă a sistemului general al activităţii educative. Şcoala nu trebuie să corecteze 
singură greşelile de educaţie ale părinţilor, deoarece sistemul acesta nu poate duce decât cu greu la rezultate bune. Ceea ce îndreaptă 
şcoala poate să fie anulat de metodele greşite folosite în continuare de familie. Este nevoie de o unitate de exigenţe şi de măsuri, şi aceasta 
face absolut necesară colaborarea dintre familie şi şcoală. Numai împreună pot corecta tot ce s-a greşit până acum, punând temelia unei 
educaţii morale sănătoase. 

Familia este locul de inserţie a copilului în societate şi în cultură, constituind mijlocul prin care copilul este introdus în viaţa umană 
şi în cadrul în care se elaborează personalitatea sa proprie. Numeroase trăsături importante ale personalităţii se constituie după măsura 
situaţiilor trăite de copii în sânul familiei. Atitudinile părinteşti determină pe copii să se diferenţieze unii de alţii pentru ca particularităţile 
pe care le prezintă să se manifeste clar şi coerent în comportamentul curent sau în exprimările pe care subiecţii înşişi le oferă prin unele 
teste de personalitate.  

Cei doi părinţi sunt implicaţi în mod egal în procesul educativ familial. Ei sunt indispensabili, dar pot, în largă măsură să fie substituiţi 
de înlocuitori adecvaţi, dacă copiii îi acceptă pe aceştia, fapt care depinde mai ales de propria acceptare a copiilor de către părinţi. Orice 
neînţelegere dintre părinţi, pune în pericol sentimentul de siguranţă al copilului şi deci armonia dezvoltării personalităţii sale. Părinţii 
trebuie să fie convinşi că nu există o metodă unică de educaţie infailibilă şi universal valabilă, ci sunt mai multe metode, toate bune , 
dacă sunt folosite adecvat, în funcţie de individualitatea copilului şi de împrejurările concrete.  

Personalitatea este întotdeauna unică şi originală, aceasta întrucât fiecare porneşte de la o zestre ereditară unică, singulară şi mai 
departe în câmpul existenţei sociale, fiecare străbate un drum anume, încercând o serie de experienţe variate, intrând în anumite relaţii, 
toate având anumite efecte asupra cursului dezvoltării personalităţii. În realitate fiecare om are un mod propriu şi concret de gândire şi 
de simţire, totuşi între oameni nu sunt numai deosebiri ci şi asemănări. Se înţelege că asemănările nu sunt totale, iar tipurile nu reprezintă 
decât o schemă ce permite o grupare prin aproximaţie. Specialiştii au investigat şi investighează în continuare celula familială pentru a 
construi adevărata imagine a grupului social, a funcţiilor pe care le îndeplineşte, funcţii dintre care cea mai importantă o constituie 
creşterea şi educarea copiilor. 
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AUTENTICITATEA   VALORILOR   FAMILIALE  ÎN  CONDIȚIILE   IMPUNERII   ILUZIILOR 
 

Coman Ion 
Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Dima” Pitești 

 
În ultimele decenii, în pofida schimbării radicale a contextului social din țara noastră, legate, în principal, de libertățile politice, 

economice și religioase, valorile familiale tradiționale devin tot mai puțin o expresie autentică a identității noastre naţionale. Deseori soţii 
au o viziune eronată în ceea ce priveşte vocația lor, cum ar fi: autoritatea, responsabilitatea față de copii și obligaţia de a le transmite 
adevărurile principale despre existența umană și valorile morale, spirituale şi religioase; nu se acordă atenția conștientizării libertăţii și al 
responsabilității personale și ca urmare degradează calitatea relațiilor familiale demne și egale în drepturi, inclusiv în ceea ce privește 
demnitatea şi rolului femeii în luarea deciziilor importante; creşte numărul divorţurilor, crește numărul uciderilor copiilor nenăscuţi, tot 
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mai răspândite devin cazurile de convieţuire „temporară”, „de probă” şi aşa-numitele „căsătorii civile” sau concubinajul, care înjosesc 
demnitatea unei decizii responsabile de a crea o familie unită şi indisolubilă. 

Punctul de pornire al acestui regres îl constituie concepţia relativităţii adevărului. Din punctul de vedere al adepţilor acestei idei, 
morala şi etica relaţiilor au dreptul la existenţă doar în limitele libertăţii personale a individului. Cu alte cuvinte, importanţa prețioasă a 
moralităţii, ca expresie a experienţei generaţiilor şi a revelaţiilor despre om şi lumea în care el trăieşte, este nu doar neacceptată de părtaşii 
acestei concepţii, ci şi respinsă deschis, fiind considerată „un atentat la libertăţile civile”. Astfel, fără ambiguitate, se impune ideea că doar 
drepturile politice şi civile ale cetăţenilor sunt priorităţile cele mai importante şi determinante în dezvoltarea socială. Iar demnitatea umană 
şi adevărurile spirituale sunt substituite prin „drepturi civile”, spiritul uman – prin „personalitate” cu o serie de abilităţi utilitare pentru 
societate. 

Revelaţiile spirituale, înţelepciunea generaţiilor şi valorile creştine, pentru care societatea noastră, din fericire, manifestă o 
deschidere importantă, și, mai ales, perspicacitatea și conștientizarea existențială a fiecărui din noi, confirmă adevărul fundamental despre 
Om: Omul este spiritul întrupat, „sufletul viu”, care-şi trăieşte viaţa în trupul fizic, înzestrat cu rațiune, capacitate de gândire, conștiință, 
creativitate, voință şi capacitate de actualizare permanentă a propriei existențe. 

Căsătoria şi familia au fost concepute de Dumnezeu, din momentul creării Omului, prin uniunea bărbatului şi femeii, exprimată clar 
şi fără echivoc, care au fost creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Astfel, binele comun este strâns legat de binele familiei, 
întrucât familia şi societatea se completează şi se susţin reciproc. Însă, în acelaşi timp, societatea nu trebuie să interpreteze familia ca 
o invenţie a sa, pusă în serviciul statului, ci ca un institut care dispune de o esenţa ontologică şi un drept autentic al existenţei sale. Acest 
fapt presupune acordarea unei susţineri, legate, în primul rând, de protecția temeliei ei existențiale fundamentale – spirituale şi morale, care 
trebuie sa fie garantate de stat prin acte legislative corespunzătoare. 

Un alt aspect important, care de asemenea necesită o reflecție sinceră și abordare curajoasă, se referă la precizarea 
responsabilităților. Orice teorii s-ar propune, pentru toţi este evident că părinţii de astăzi au fost copii, care au primit o anumită educaţie 
de la generaţia precedentă, iar copiii de astăzi vor fi partea activă a societăţii de mâine, educată de actuala generaţie de părinţi. Este necesar 
să ne asumăm responsabilitatea şi să recunoaştem că printre principalele cauze ale problemelor familiale sunt și educaţia inconştientă a 
copiilor, iresponsabilitatea morală şi pesimismul spiritual al soţilor şi părinţilor. De aceea, se cuvine ca părinţii, în primul rând, să crească 
în adevăr şi să se dezvolte spiritual, să-şi dezvăluie capacităţile înnăscute pentru a deveni soţi iubitori şi educatori demni și să-şi 
perfecţioneze continuu cunoştinţele, abilităţile şi virtuţile. Mulţi taţi şi multe mame nici nu ştiu să zâmbească! Pentru aceasta este important 
să fim gata pentru schimbări, pentru revizuirea convingerilor eronate şi reexaminarea propriei experienţe de viaţă. Este necesar să învățăm 
a răspunde asimetric la provocările timpului şi la circumstanţele trecutului, inclusiv din copilăria noastră, care n-a fost întotdeauna 
luminoasă. 

Responsabilitatea părintească, în ceea ce privește educaţia copiilor, trebuie interpretată ca o misiune, vocație şi, totodată, obligaţie. 
Şi aceasta se referă la diferitele aspecte ale conştiinţei şi comportamentului uman. De exemplu, anume părinţii pot şi trebuie să contribuie 
la creşterea copilului în condiţiile unei atitudini autentice şi a libertăţii faţă de bunurile materiale, afirmând în el valoarea de „a fi”, care 
trebuie să prevaleze asupra dorinţei de „a avea”. De asemenea, determinantă pentru formarea copilului este educaţia sexuală şi dezvoltarea 
autentică a sexualităţii, care, la fel, este o obligaţie a părinţilor ce nu poate fi delegată altor persoane sau instituţii. Şcoala, organizațiile de 
profil şi, cu atât mai mult, mas-media, trebuie să joace un rol auxiliar în aceste probleme şi să-şi coordoneze programele lor cu părinţii şi 
sub conducerea grijulie a acestora. 

Vom enumera succint şi un şir de alte cauze ale degradării valorilor familiale, printre acestea fiind următoarele: 
• separarea, dispersarea și, deseori, neîncrederea reciprocă a reprezentanţilor diferitor confesiuni creştine; fapt, care reduce eficacitatea 
eforturilor orientate spre consolidarea familiei ca uniune responsabilă dintre bărbat şi femeie, binecuvântată de Creator; 
• lipsa voinţei politice a oamenilor de stat, la toate nivelurile, de a lua decizii, personale și cu impact social, în baza convingerilor morale şi 
spirituale proprii (sau, mai bine de spus, deseori, chiar lipsa acestor convingeri morale și spirituale); 
• poziţia vădit imorală şi cinică a unor grupuri asociative şi a unor persoane mediatizate; 
• influenţa extrem de extinsă a mijloacelor electronice de informare în masă, a televiziunii şi Internetului, alături de incapacitatea celor care 
au menirea corespunzătoare de a utiliza aceste mijloace în scopuri bune. 

Puţini sunt cei care astăzi contestă importanţa familiei ca un institut social. Deseori, se creează imaginea că pentru stat, familia – 
„celula societăţii” este „o invenţie utilă”, cum ar fi roata şi becul sau democraţia şi economia de piaţă. Mai mult, adesea, valoarea familiei 
este redusă doar la un acord social şi civil. Însă, relaţiile de ordin spiritual, dragostea şi înţelegerea, dezvoltarea personală a soţilor, uniunea 
conjugală indisolubilă dintre bărbat şi femeie, susţinută de binecuvântarea Creatorului, iertarea, fidelitatea, procrearea şi educaţia 
responsabilă a copiilor – acestea şi multe alte caracteristici ale familiei autentice nu pot fi limitate doar la reglementarea social-economică. 
Şi aceasta nu este o chestiune religioasă! Este problema adevărului despre Om! 

În ultimul timp se observă o tendinţă de a reduce familia la un nivel primitiv de înregistrare şi evidenţă a convieţuirii social-
economice a doi cetăţeni; în unele țări, chiar și indiferent de sex. Acest lucru este justificat şi explicat prin apărarea drepturilor civile. 
Totodată, adevărul despre Om nu se ia în considerare ca bază pentru adoptarea unor sau altor norme legislative. Cel mai mult ce sunt în 
stare să promoveze adepţii acestei abordări este aşa-numitul materialism antropologic, conform căruia omul este o categorie conceptuală, 
în baza căreia se construieşte sistemul reprezentărilor despre lume. Fireşte, în acest caz, se subînţelege că orice sistem social nu poate fi 
subordonat nici unei autorităţi, inclusiv Adevărului. Astfel, conform acestei idei, dreptul, dar nu adevărul, devine fundamentul constitutiv 
al modului și sensului vieții. Familia devine „ostateca” pluralismului de opinii şi a aşa-numitei corectitudini politice. Dar, după cum se ştie, 
expresia primitivă a oricărui drept este dorinţa, care, în fine, fără valorile morale şi spirituale de ordin superior, degenerează şi doar subjugă 
omul. Şi, cu cât mai puţin se conştientizează gradul acestei dependenţe, cu atât mai mult omul se îndepărtează de adevărul existenţei şi al 
menirii sale. Anume astfel are loc degradarea și deformarea adevărului despre sexualitatea autentică, despre procrearea şi educaţia 
conştientizată, despre perceperea responsabilă a realităţii, despre apărarea vieţii din momentul conceperii ei şi până la sfârşitul ei firesc, 
etc. 

Conştientizarea adevărului, dimpotrivă, ne face liberi! Adevărul spre care omul aspiră necontenit, în realitate, îl transformă şi îl 
înnobilează. Are loc o anumita metamorfoză spirituală şi, în cunoaşterea adevărului despre sine, omul îşi dezvăluie toate calităţile şi 
capacităţile lui, care sunt mult mai importante decât oricare alte valori impuse de societate, cum ar fi goana după succes și bogăţie sau 
plăcerile senzuale. O atare experienţă poate fi obţinută doar în familie! Valoarea Familiei este inseparabilă de sensul vieţii şi vocația 
Omului.  

Familia cheamă la o comuniune şi interacţiune între soţi în adevăr şi dragoste, subliniind valoarea personală atât a bărbatului, cât şi 
a femeii. Familia este, în acelaşi timp, şi o slujire în vederea binelui comun. Anume Familia este mediul firesc pentru cunoaşterea de către 
Om a adevărului despre sine şi, prin urmare, pentru conștientizarea libertăţii care ne permite să fim fericiți, să ne dezvoltăm și să trăim cu 
adevărat. 
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AVANTAJELE  ȘI  DEZAVANTAJELE   STILURILOR  PARENTALE  ÎN  RAPORT CU 
DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII  COPIILOR 

                     
Prof.înv.preşcolar: Coman Maria Floare 

Grădiniţa P.P. Scufiţa Roşie, Alba Iulia 
 

Îndeplinirea eficientă a rolului de părinte presupune cunoaşterea stilurilor parentale cu toate avantajele şi dezavantajele care decurg 
în urma adoptării acestora.E bine de ştiut că aceste stiluri nu se găsesc întotdeauna în stare pură; o persoană poate avea două sau chiar mai 
multe stiluri parentale, în funcţie de personalitatea sa, de dispoziţia de moment, de conjunctură sau de momentul evoluţiei copilului. 

Prezentăm în continuare câteva stiluri parentale şi influenţele acestora asupra dezvoltării personalităţii copiilor. 
STILUL INDULGENT. 
Stilul indulgent se caracterizează prin faptul că părintele îi permite copilului să se manifeste cum vrea el, fără a-i impune prea multe 

restricţii.Filizofia de viaţă a părintelui care adoptă acest stil este”Copiii vor înflori singuri la timpul potrivit2.Pentru el, cea mai mare valoare 
o reprezintă libertatea de expresie, atât verbală cât şi artistică. Părintele indulgent manifestă sensibilitate la drepturile altora, se consultă cu 
copilul atunci când ia o desizie, manifestă căldură şi interes faţă de tot ceea ce face copilul, iar cazurile în care îl pedepseşte sunt foarte 
rare. 

AVANTAJE: 
Copilul îşi dezvoltă o identitate proprie, are o personalitate distinctă, marcantă, originală; 
Se simte important, special, fapt ce determină creşterea nivelului stimei de sine; 
Creativitate crescută şi capacitate de a lua decizii; 
DEZAVANTAJE: 
Copilul înţelege greu rolul limitelor, al regulilor şi nu ţine cont de ele atunci când situaţia o cere; 
Mulţi adulţi îl consideră obraznic sau chiar copil problemă; 
Poate prelua „controlul familiei”în sensul că nu va mai face decât ce vrea el şi cu greu va accepta sfaturi.Părintele va fi „ depăşit”. 
STILUL AUTORITAR 
Părintele care adoptă stilul autoritar se caracterizează prin faptul că îi cere copilului să respecte cu stricteţe, fără să comenteze, regulule 

existente.Aceste reguli au o valoare absolută, iar cea mai mică greşeală este însoţită de pedeapsă. Părintele nu se simte obligat să răspundă 
întrebărilor suplimentare”De ce”? Pentru că sunt mama ta!Nu discutăm! Intenţia copilului de  a-şi manifesta independenţa este interpretată 
ca o formă de rebeliune, aspect ce poate alimenta conflictele părinte-copil.De obicei părintele este rece şi detaşat de copil, impune respectul 
muncii şi efortului. 

AVANTAJE: 
Copilul este ordonat, disciplinat, respectuos, are dezvoltat simţul critic, este perfecţionist; 
DEZAVANTAJE: 
Copilul învaţă foarte greu să fie maleabil şi sensibil la dorinţele altora; 
Este neiertător cu cei care greşesc; 
Întâmpină greutăţi în comunicarea eficientă; 
Sunt lipsiţi de iniţiativă, de curaj şi sunt mereu nemulţumiţi; 
Scăderea stimei de sine;( un nivel scăzut al stimei de sine în copilărie are urmări negative foarte marcante pe parcursul întregii vieţi). 
STILUL INDIFERENT 
Părintele indiferent neglijază copilul, nu este preocupat de realizările lui şi nici nu manifestă frecvent trăiri emoţionale pozitive pentru 

el. Filozofia de viaţă pe care o sugerează este.”În viaţă nu te poţi baza pe nimeni altcineva decât pe tine însuţi” 
AVANTAJE. 
Se bazează mult pe experienţa lui de viaţă chiar şi atunci când este adult; 
DEZAVANTAJE. 
Se simte lipsit de importanţă, învaţă că părerea lui nu contează; 
Îşi dezvoltă o stimă de sine scăzută şi trăieşte un puternic complex de inferioritate; 
Lipsa afecţiunii îl va face rigid, insensibil la sentimentele şi dorinţele celorlalţi, mai apatic, mai pragmatic; 
STILUL PROTECTOR 
Părintele protector este aparent un părinte model:el este extrem de atent la nevoile copilului şi se dedică cu toată fiinţa sa meseriei de 

părinte.Prioritatea lui este să-i ofere copilului securitate, sprijin şi protecţie şi nu în ultimul rând precauţie şi rezervă faţă de tot ce vine din 
afara sferei familiei. 

Din păcate uneori protecţia acordată copilului este exagerată, părinţii devin veşnic îngrijoraţi, văd catastrofe şi calamităţi la fiecare colţ 
de stradă. Cand îşi văd copilul plangand, ei devin agitaţi, creand fără să-şi dea seama mai multă tensiune. 

DEZAVANTAJE. 
Atunci cand apare o problemă, părinţii exagerat de protectori se grăbesc să caute vinovaţi, fapt ce duce la scăderea eficienţei rezolvării 

conflictului şi a învăţării unor reguli de disciplină; 
Copiii cu părinţi protectori pot manifesta, atunci cand sunt mici, tulburări de somn şi de alimentaţie precum  şi stări de frică nejustificate; 
Treptat, copilul începe să se simtă  sufocat şi  are tendinţa de a se îndepărta de părinte; el găseşte că este dificil să comunice direct cu 

părintele despre problemele personale, de teamă că acesta nu-l va înţelege şi se va îngrijora;  
Copilul va ascunde informaţii, va avea o viaţă secretă, personală, nebănuită de părinte; 
STILUL DEMOCRATIC 
Părintele care se comportă democratic are în vedere întotdeauna ca drepturile copilului să fie întotdeauna respectate, fără a omite 

stabilirea unor reguli care să fie aplicate consecvent şi respectate de toţi membrii familiei. Impunerea de reguli implică o anumită flexibilitate 
, deoarece pentru părintele democratic omul este pe primul loc. 
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Părintele democratic este suficient de indulgent , flexibil şi deschis spre nou pentru a accepta tot ce ar putea ameliora viaţa copilului şi 
a familiei, însă  este în acelaşi timp suficient de autoritar pentru a impune o disciplină riguroasă , a-l învăţa pe copil să respecte reguli şi să 
îndeplinească eficient sarcinile care i se dau.Pe da altă parte, părintele democratic este suficient de protector pentru a-i oferi copilului 
securitatea de care are nevoie şi pentru a-l sprijini atunci cand situaţia o cere, însă este suficient de înţelegător şi încrezător în capacităţile 
copilului de a lua anumite decizii personale. El încurajază copilul să fie independent , respectandu-i opiniile, interesele şi personalitatea. 

.Manifestă căldură faţă de copil, îl apreciază, îl consideră un membru responsabil al familiei; 
AVANTAJE 
Copilul  îşi dezvoltă un echilibru emoţional care va sta la baza dezvoltării armonioase a personalităţii; 
Îşi dezvoltă deprinderi de comunicare eficientă, manifestă creativitate, iniţiativă, capacitate decizională, autonomie personală; 
Copilul are un nivel ridicat al stimei de sine care îi va permite să obţină eficienţă şi productivitate în acţiunile întreprinse; 
Copilul învaţă să-i respecte pe alţii, să ia în considerare opinia celorlalţi, să accepte observaţiile constructive şi să-şi exprime punctul 

de vedere; 
Cu toate că comportamentul democratic are numai avantaje, totuşi este bine să menţionăm  faptul că un copil crescut în acest mod se 

va adapta cu greu stilului autoritar( pe care îl poate întalni în şcoală, în grupurile de prieteni). El ar putea fi considerat bleg pentru că nu va 
executa foarte prompt sarcinile solicitate, sau dimpotrivă impertinent pentru că discută ordinele. 
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EDUCAȚIE  ȘI  TRADIȚII ÎN FAMILIE 

  
Profesor  învățământ  primar : Costina Mariana 

Școala Gimnazială „ Sfânta Varvara” Aninoasa – Hunedoara 
 
La om, spre deosebire de celelalte viețuitoare ale pământului, situația este diferită, pentru că și dezvoltarea și maturarea sistemului 

nervos sunt mai lente, definitivându-se spre vârsta de șapte ani, pentru că aici, spre deosebire de alte forme de viață, este vorba de limbaj și 
rațiune, coordonare și abilitate neuromotorie fină. Prin urmare, achizițiile neuromotorii, de limbaj și psihocomportamentale fiind mai lente, 
ființa umană va avea nevoie de îngrijire, protecție și ambient biparental ca suport material, psihoafectiv și moral comportamental pentru o 
perioadă mai lungă. Așa de pildă, controlul sfincterelor se obține la vârsta de un an, mersul și limbajul la vârsta de doi ani, conturarea 
personalității și apartenenței de sex la vârsta de trei ani, ca apoi memoria, capacitatea de a raționa și judeca să apară spre vârsta de cinci 
ani, așa încât la vârsta de șapte ani putem vorbi de o ființă rațională capabilă de a se adapta, integra și comporta de o manieră minimală, 
dar suficientă pentru a-i asigura un grad minim de independență. 

Pe acest fundal, procesul instructiv educativ, adaptat desigur etapelor evolutive ale dezvoltării și maturării neuropsihice, nu poate fi 
înțeles decât în cadrul familiei în care copilul vede lumina zilei. Acest început își are valoarea sa de necontestat în conturarea personalității 
umane. Desigur, acest proces nu se supune și nici nu trebuie să se supună nici unei rigori pedagogice, el se derulează în virtutea unor 
tendințe ancestrale izvorâte din instinctul parental care nu are nevoie de nici un fel de școală, așa încât pretențiile psihologiei și pedagogiei 
moderne de a pătrunde cu norme la acest nivel sunt nu numai iluzorii, ci par de-a dreptul hazlii. 

O caracteristică remarcabilă a copilăriei este instabilitatea emoțională. Alternarea stărilor de bucurie și tristețe, râs în hohote cu 
plâns sfâșietor, este frecventă ca stare emoțională, iar trecerea de la o stare la alta este extrem de facilă. În acest context, spectrul emoțional, 
ca și universul cunoașterii, se lărgește foarte mult, încât spre vârsta de patru ani emoțiile iau forma sentimentelor manifeste, atitudinilor și 
chiar judecăților morale pe care le face în virtutea a ceea ce i s-a oferit copilului sau pe care acesta le-a experimentat în familie.  

Privite lucrurile prin prisma evoluției individuale, se poate spune cu deplin temei că familia este de fapt o adevărată școală a 
emoțiilor, pentru că orice senzație pe care copilul o încearcă este urmată de o reacție emotivă. Important este ca aceste reacții emotive să 
fie din categoria celor pozitive și să se suprapună nevoilor educaționale ale copilului în creștere și dezvoltare. 

Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima lui şcoală. În acest mediu, 
oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum reacţionează ceilalţi 
la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte o gamă de sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime 
speranţele şi temerile. Tot în familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita lui şcolară 
cât şi, mai târziu, cea de viaţă. Aceste „cursuri” de dezvoltare a inteligenţei emoţionale nu se predau doar prin interacţiunea dintre copil şi 
părinţi sau din spusele şi actele părinţilor faţă de copii, ci şi prin intermediul modelelor pe care, în primul rand, părinţii şi ceilalţi membrii 
ai familiei le oferă. Unii părinţi sunt profesori emoţionali talentaţi, alţii, din nefericire cei mai mulţi, nu. 

Există numeroase studii care arată că felul în care părinții îşi tratează copiii, fie că este vorba de o disciplinare aspră sau de înţelegere, 
de reacţii empatice, de indiferenţă sau de căldură, are consecinţe profunde şi de durată pentru viaţa emoţională a copilului. Impactul 
părinţilor asupra dezvoltării emoţionale apare încă din perioada pre-natală şi este cel mai puternic în primii ani de viaţă. De ce este 
considerată inteligenţa emoţională importantă pentru dezvoltarea copilului şi reuşita lui în viaţă? 

Primii patru ani de viaţă acoperă o perioadă în care creierul copilului ajunge cam la două treimi din dimensiunea sa la vârsta 
maturităţii şi evoluează în complexitate mai mult ca oricând. 
Anumite cunoştinţe se fixează acum mai bine decât ulterior, este perioada propice dobândirii cunoştinţelor emoţionale. De aceea, tot în 
această perioadă, stresul puternic poate afecta capacitatea de învăţare a creierului, deci poate dăuna dezvoltării intelectului. Un copil care 
nu se poate concentra, care e mai degrabă suspicios decât încrezător, care este trist sau furios în loc să fie optimist, care este mai degrabă 
distrugător decât respectuos sau care este copleşit de anxietate, preocupat de fantezii înspăimântătoare şi care, în general, se simte profund 
nefericit, un asemenea copil are puţine posibilităţi în viaţă, puţine şanse de a se dezvolta şi evolua pe măsura cerinţelor sau aşteptărilor 
sale. Cu alte cuvinte, putem spune că pierde startul corect în viaţă şi cu greu va putea recupera acest handicap.  Reuşita şcolară nu poate fi 
previzibilă în funcţie de anumite fapte ale copilului sau de capacitatea precoce de a citi sau socoti, ci de înclinaţiile emoţionale şi sociale: 

• siguranţa de sine şi interesul; 
• să ştie ce tip de comportament se aşteaptă din partea lui şi cum să îşi stăpânească impulsurile greşite; 
• să fie capabil să aştepte, să urmeze indicaţii şi să apeleze la ajutorul părinţilor sau profesorului; 
• să- şi exprime nevoile atunci când se află în compania altor copii sau adulţilor. 
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Aproape toţi copiii cu rezultate slabe, duc lipsă de unul sau de mai multe dintre aceste elemente de inteligenţă emoţională (indiferent 
dacă au sau nu şi dificultăţi cognitive, cum ar fi disfuncţiile de învăţare). 

Disponibilitatea unui copil faţă de şcoală depinde în special de capacitatea de a şti cum să înveţe, iar acest lucru are legătură directă 
cu inteligenţa emoţională, cu factorii reprezentativi ai acesteia: conştienţa de sine, încrederea, curiozitatea, intenţia, autocontrolul, empatia, 
raportarea la ceilalţi, capacitatea de a comunica, cooperarea. 

Cele mai inadecvate tipare emoţionale pe care le utilizează unii părinţi şi ulterior, prin extensie unii profesorii sunt următoarele: 
• Ignorarea tuturor sentimentelor – părinţii/educatorii tratează supărarea emoţională a copilului ca pe un lucru neînsemnat sau 

enervant, peste care de-abia aşteaptă să treacă; ei nu folosesc aceste momente ca pe o şansă de apropiere faţă de copil, astfel încât să-l ajute 
să asimileze lecţii de competenţă emoţională. 

• Indulgenţa exagerată – părinţii observă reacţiile emoţionale ale copilului, însă consideră că este indiferent cum depăşeşte copilul 
furtuna emoţională. Ca şi cei care ignoră sentimentele copilului, aceşti părinţi rareori încearcă să îi prezinte copilului o alternativă de reacţie 
emoţională şi să îi arate unde greşeşte, dacă este cazul. Ei se străduiesc să calmeze toate supărările şi vor folosi tocmelile sau mita pentru 
a-i impiedica pe copii să fie trişti sau supăraţi. Uneori, dacă cele două mijloace de mai sus nu au efect, intervin cu ajutorul corecţiei fizice, 
aceasta fiind, în anumite cazuri, cea mai la îndemână. 

• Manifestarea dispreţului, lipsa de respect faţă de sentimentele copilului. Părinţii care fac apel la această metodă de „educaţie” fac 
parte, de obicei, din categoria celor care veşnic nu sunt de acord cu ce se întamplă, care sunt aspri atât în comentarii cât şi în pedepse. Ei 
pot să interzică chiar orice manifestare a supărării copilului şi să pedepsească şi cel mai mic semn de irascibilitate. 

 Există şi părinţi care sesizează ocazia oferită de emoţiile pozitive sau supărările copilului pentru a acţiona ca un fel de antrenor 
emoţional sau de mentor. Ei iau în serios sentimentele copilului şi încearcă să înţeleagă ce anume îi motivează sau îi nemulţumeşte şi îl 
ajută pe copil să se cunoască mai bine şi să găsească căi pozitive de calmare a sentimentelor negative.  

Pe măsură ce copiii cresc, lecţiile emoţionale pentru care sunt pregatiţi şi de care au nevoie se modifică. Lecţiile de empatie încep 
din prima copilărie cu părinţii care se adaptează sentimentelor copilului lor. Chiar dacă unele aptitudini emoţionale sunt întărite de 
educatori, prieteni, de-a lungul anilor, părinţii îşi pot ajuta cel mai mult copiii, deprinzându-i cu toate formele de inteligenţă emoţională: să 
înveţe să recunoască, să stăpânească şi să-şi domolească sentimentele; să aibă o reacţie de empatie, să ştie cum să trateze sentimentele ce 
apar în cadrul relaţiilor interumane. Problema, ca şi în cazul dezvoltării celorlalte inteligenţe, este că părinţii sau educatorii, pentru a putea 
să fie antrenori eficienţi trebuie, la rândul lor, să aibă un set minim de inteligenţă emoţională. 

Generaţia actuală de părinţi este nevoită să muncească mai mult pentru a-şi menţine un standard de viaţă decent; asta nu înseamnă 
că ne iubim copiii mai puţin, ci că avem mai puţin timp liber pentru a ne petrece timpul cu ei decât au avut, poate, părinţii noştri. În ceea 
ce priveşte aspectul tehnologic, copiii mai mici sau mai mari, traversează o experienţă fără precedent: numeroase ore din viaţă şi le petrec 
cu ochii lipiţi de televizor sau de un monitor. Ei preferă să se uite la televizor sau să se distreze cu ultimul joc video de pe piaţă, decât să se 
joace cu alţi copii. Astfel, comunicarea emoţională a devenit deficitară. Aptitudinile fundamentale de viaţă, transmise de la o generaţie la 
alta, se pierd şi nu mai pot fi însuşite. 

Pentru educaţie morală şi formarea caracterului, familia este de asemenea, primul mediu în care copilul îşi construieşte scara de 
valori şi îşi formează cele mai importante deprinderi de comportamant: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi 
atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În realizarea acestui tip de educaţie, modelul parental este foarte important 
pentru copil. 

Părinţii ar trebui să le spună copiilor ce e bine şi ce e rău şi de ce, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente 
şi ar trebui să constituie exemple demne de urmat. Ceea ce învaţă în familie trebuie să îl ajute pe copil să se orienteze în evaluarea 
comportamentului său şi a celor din jur. Tot în sens moral, familia trebuie să îl îndrume pe copil să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. 
Dar ce se îmtâmplă în cazul în care familia nu se preocupă suficient de această latură a educaţiei în primii ani de viaţă (cei şapte ani de 
acasă), preferând fie o disciplinare rigidă fie să răsfeţe excesiv copilulul, mergând pe ideea că are timp să înveţe lucrurile astea mai târziu, 
la şcoală, sau, mai rău, combinând aleatoriu răsfăţul cu pedeapsele corporale sau emoţionale, fără a-i explica copilului nimic? Sau, ce se 
întâmplă când între discursul părinţilor şi modelul lor personal există discrepanţe majore? 

Copilul nu poate discerne şi nu se poate adapta corect la diversele situaţii de viaţă, îşi formează deprinderi greşite şi este afectat pe 
plan emoţional pe termen lung. Unui copil fără o educaţie moral-caracterială corectă îi va fi foarte greu să ajungă la o coerenţă a sinelui. Îi 
vor lipsi atât comprehensibilitatea, controlul cât şi semnificaţia. Prin urmare, oricâte bunuri materiale îi vor pune părinţii la dispoziţie, nu 
va izbuti să fie fericit şi, deci, rezistent la boli. 

Educaţia artistic-estetică şi înţelegerea valenţelor spirituale ale umanităţii trebuie să vină în completarea celorlalte tipuri de 
educaţie, pentru a stimula creativitatea copilului şi a-l ajuta să treacă de la o înţelegere a lumii axată pe propriile nevoi şi plăceri la o 
înţelegere mai completă a lumii, a universului şi a resorturilor profunde care guvernează viaţa, în anasamblul ei şi societatea umană. Părinţii 
ar trebui să fie aceia care realizează primul contact al copilului cu o viziune asupra sensului vieţii, cu frumuseţile naturii, cu viaţa socială 
şi specificul naţional (valori culturale, tradiţii, obiceiuri etc.), cu operele de artă şi îl încurajează să îşi manifeste creativitatea artistică, 
tehnică sau ştiinţifică. Şi, la fel ca şi până acum, problema constă în nivelul cultural şi de înţelegere al părinţilor faţă de importanţa acestor 
aspecte în formarea copilului şi stimularea dezvoltării creativităţii şi a inteligenţei spirituale. 

Numeroase studii arată că stabilirea și menținerea unor tradiții de familie contribuie cu adevărat la bunăstarea ei din toate punctele 
de vedere. De la evenimentele importante din viață, sărbători spirituale, timpul liber, vacanțele, etc. și până la responsabilități zilnice – 
toate pot deveni motiv de a educa valori și de a construi relații autentice în famile. Mai mult, modul de viață urbanizat și tehnologizat în 
care trăim a ajuns să ne deconecteze de la natură: nu o mai simțim, nu o mai recunoaștem și, în consecință – nu o mai respectăm. Tradițiile 
și ritualurile au venit împreună cu conștientizarea ritmurilor din natură, a ciclurilor naturale și prin ele – am conștientizat timpul și locul 
nostru în lumea vie. Omul are nevoie de ritmizare pe lângă alte mecanisme universale, constituie parte necesară pentru armonia și 
integralitatea lui. 

Dacă ne gândim la propria copilărie, ne amintim cum ne-am simtit, cum mirosea în casă de sărbători, cum ne pregăteam împreună 
cu toată famila de diferite evenimente, cum așteptam cu nerăbdare să se “întâmple lucruri”.  Iar nimicurile zilnice, pe care le făceam în 
copilarie zi-de-zi pentru casă și familie – ajung să devină literă de lege și termen de referință în familiile pe care le-am creat peste ani. 

Tradițiile contribuie la dezvoltarea identității personale și sunt un punct de pornire, care îi ajută pe copiii nostri să se integreze în 
societate. Tradițiile de familie nu se referă la cheltuieli financiare; ele nu sunt complicate sau copleșitoare. Ele nu se limitează doar la 
evenimente importante din viață. Ele implică doar dorința de a face lucruri împreună, de a tăai evenimentele în anumit fel, de a simți că 
suntem valoroși prin ceea ce suntem. Cele mai importante ingrediente sunt voia bună și comuniunea. 

 Pentru a crea ritualuri zilnice, sunt potrivite gesturile de tandrețe, salutul, urarea de “Noapte bună!” sau “Bună dimineața!”, etc. 
Politețea și bunele maniere pot deveni ritualuri frumoase care să confere copilului o atitudine de încredere și deschidere către cei apropiați. 
Mesele servite în fiecare seară pot fi un alt bun prilej de a comunica și a ne împărtăși lucruri și a ne destinde împreună după o zi lungă. 
Primele încercări de socializare întodeauna sunt testate în astfel de împrejurări, considerate a fi sigure de către copil. Ritualurile 
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săptămânale se pot construi in jurul activităților pe care le facem împreună în timpul liber: ieșiri la evenimente culturale, în natură, vizite 
la bunici sau activități împreună cu prietenii de familie – toate pot constitui repere importante în exersarea trăirii valorilor umane. 
Evenimentele anuale, cum ar diferitele sărbători, zilele de naștere sau alte ocazii speciale, o vacanță anuală mai lungă, pot fi integrate ca și 
tradiții anuale de familie. Consecvența și sensul pus în aceste momente este ceea ce face o tradiție atractivă. Când un eveniment se repetă 
într-o familie, copiii încep saăl anticipeze. Ei așteaptă să se întâmple la acel moment din calendar. Vor participa, apoi își vor aminti. 

Nevoile de bază ale copilului în familie sunt: 
• dragoste și securitate -Această nevoie este permanentă în copilărie și foarte importantă în construirea atașamentului. De măsura în 

care va fi satisfăcută nevoia copilului de dragoste va depinde calitatea viitoarelor relații sociale ale adultului cu colegii, cu prietenii, 
cu propria familie. Această nevoie reprezintă condiția dezvoltării unei personalități sănătoase. 

• de experiențe noi, de stimulare- Prin stimulare și experimentare se condiționează dezvoltarea inteligenței copilului. Jocul și limbajul 
sunt cele mai importante activități ale copilului în sensul trăirii de experiențe noi. În joc, copilul explorează lumea, își dezvoltă 
mecanismele de coping (control)cu situațiile provocatoare ale realității. Prin aceste experiențe copilul își dezvoltă lumea lui internă 
care este o reflectare a celei externe, impregnată și colorată cu sentimentele trăite în momentul în care a descoperit-o. Această lume 
internă ne face atât de deosebiți, unici în modul de a percepe și reacționa la situații, evenimente, persoane, obiecte ale realității. 

• nevoia copilului de a fi apreciat și de a-i fi recunoscute capacitățile - Încurajările adultului și exprimarea unor exigențe rezonabile 
față de copil sunt esențiale în socializarea copilului. Acest mod de răsplată îi formează copilului o stimă de sine pozitivă. 
Recunoașterea meritului copilului trebuie făcută vizând în special efortul depus de copil și nu rezultatul, atât pentru a încuraja copiii 
cu rezultate mai slabe, cât și pentru a preveni tendința copilului de a vâna cu orice preț rezultatul. Un copil care este respectat de 
adulții din jur va crește cu sentimentul valorii și al respectului de sine și comportamentul său ulterior va fi în limitele acestui respect. 

• nevoia de responsabilități - Aceasta devine la o anumită vârstă o nevoie de bază a copilului. Prin satisfacerea sa, se dezvoltă 
autonomia copilului. Mai întâi copilul învață să se îngrijească singur, să mănânce, să se spele, să se îmbrace. Responsabilitățile 
cresc pe măsură ce copilul se mărește și dau copilului sentimentul libertății în acțiunile proprii. Crescând astfel, la maturitate el va 
putea accepta responsabilitățile și răspunderile care îi revin. În același timp copilul învață regulile, tiparul după care se face un 
anumit lucru, ce este permis și ceea ce nu este permis. 

• nevoile de bază fiziologice ale copilului - La vârsta mică, adultul răspunde în totalitate de cunoașterea și îndeplinirea lor. Ele sunt 
garanția supraviețuirii și a dezvoltării copilului. Greșelile pe care le fac adulții în satisfacerea acestor nevoi pot distorsiona 
dezvoltarea copilului. Consecințele sunt grave și sunt plătite atât de indivizi cât și de societate în ansamblu. Pentru copii, familia 
reprezintă mediul socio-educativ în care se realizează socializarea primară. Conținutul socializării primare se structurează în jurul 
unei dimensiuni cognitive și a unei dimensiuni afective. 

• Dimensiunea cognitivă presupune însușirea limbajului precum și un prim mod de a înțelege lumea înconjurătoare; 
• Dimensiunea afectivă se referă la identificarea afectivă a copilului cu persoanele apropiate lui (părinți, rude, „altul 

semnificativ”).  Această identificare emoțională are două consecințe majore: copilul adoptă imaginea acestui „altul semnificativ” 
cu privire la persoana sa, ajunge astfel la o anumită imagine despre sine și dobândește astfel primul „eu social”, prima identitate 
socială, iar pe de altă parte percepe lumea „filtrată” de părinți, ca fiind unica lume posibilă. Familia îndeplinește și alte funcții 
educative, în afară de funcția de socializare. Funcțiile educative ale familiei au fost sintetizate după cum urmează: 

• funcția instituțional formativă, realizată prin influențe directe de tipul răspunsuri la întrebări, explicații, informații, dar și indirect, 
prin mediul informațional din familie; 

• funcția psihomorală, realizată prin modelele de conduită oferite de părinți, dar și prin discuțiile purtate cu copiii pe marginea 
anumitor conduite; 

•  funcția socio-integrativă, prin implicarea copiilor în activitatea familială, prin acordarea autonomiei de acțiune, dar și printr-un 
climat familial dominat de relații de încredere și sprijin reciproc, conlucrare între generații, în care maturitatea de gândire a adulților 
se îmbină cu entuziasmul și energia tinerilor; 

• funcția cultural-integrativă, prin implicarea copiilor în viața culturală și prin mediul cultural al familiei. 
În concluzie, părinții realizează socializarea primară a copiilor lor, prin trei mijloace de influențare importante: 
• reglarea directă a comportamentului copilului (de exemplu: încurajări, controlul efectuării temelor, supravegherea executării 

sarcinilor primite etc.); 
• comunicarea cu copilul (schimbul de informații, comunicarea de opinii, confidențe, etc.); 
• cooperarea, participarea la activități comune (vizite, ieșiri, jocuri, etc.). 
Contribuția familiei la realizarea acestor sarcini poate fi foarte diferită, în funcție de caracteristicile particulare ale familiei respective. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei și un punct comun pe care îl are aceasta cu școala este orientarea școlară si 
profesională. Cei mai mulți părinți sunt bine intenționați în alegerea unei școli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, 
intențiile pozitive sunt sursa greșelilor lor deoarece, acestea nu țin loc de competență și de pricepere.În societatea actuală, aflată în 
modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în care vechea structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apărând tot mai 
multe structuri de familie alternativă (familii reconstituite în urma divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai multe căsnicii 
etc).În aceste condiții, părinții se simt incompatibili cu modelele de identificare pentru copiii lor, motiv pentru care lasă în sarcina școlii 
întreaga responsabilitate. 

Aşa cum am arătat mai sus, familia are un rol deosebit de important în dezvoltarea copilului, nu numai în primii ani de viaţă, ci şi pe 
parcursul întregii perioade şcolare, până la intrarea în viaţa adultă. Există mulţi factori care pot conduce la apariţia unor probleme în 
dezvoltarea armonioasă a copilului şi, din nefericire, nu toate familiile pot fi considerate un mediu propice pentru creşterea unui copil.Dacă 
între membrii unei familii nu există relaţii de înţelegere, respect, întrajutorare, dacă membrii familiei (nucleare sau lărgite) nu trăiesc în 
armonie, nu duc o viaţă cinstită, onestă, dacă opiniile celor doi părinţi, şi ale celorlalte persoane care au în grijă copilul, referitoare la 
educaţia copilului nu sunt convergente, dacă unul sau ambii părinţi nu constituie un bun exemplu, dezvoltarea copilului are de suferit.Lipsa 
interesului sau concepţiile învechite despre modul de educaţie al copiilor, lipsa sau excesul de autoritate, lipsa dragostei sau a manifestării 
corecte a afecţiunii faţă de copil, fenomenele de violenţă în familie, situaţiile conflictuale, divorţurile din ce în ce mai frecvente şi multe 
alte disfuncţii apărute în cadrul familial pot duce la apariţia unor probleme în dezvoltarea copilului şi constituie una din cauzele incidenţei 
crescute a îmbolnăvirilor şi accidentelor în rândul copiilor.Din nefericire, în condiţiile societăţii moderne, atât datorită presiunilor 
economice, evoluţiei tehnologiei cât şi modelelor sociale pe care le-am creat, din ce în ce mai mulţi părinţi „rămân corigenţi” la capitolul 
dezvoltării armonioase a copiilor, transferând apoi, uneori în întregime, această responsabilitate sistemului educativ – grădiniţei, şcolii. 
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COMPORTAMENTUL   MORAL   ŞI   EXIGENŢELE  EDUCAŢIEI  ÎN  FAMILIE 
 

     Prof.înv.primar, Cozma Dorina 
 Liceul Tehnologic,,Justinian Marina,, Băile Olănești, jud.Vâlcea 

 
Locul familiei în societate este definit prin formula ,,element natural şi fundamental al societăţii“. Familia este cel dintâi cadru social 

de care are nevoie fiecare om ca să trăiască 
În organizarea sa proprie, ea oferă garanţii de moralitate, este prima şcoală care pregăteşte pe copil pentru viaţa socială, deprinzându-l 

să-şi împlinească datoria și să-şi disciplineze voinţa, dându-i simţul ierarhiei şi ordinii. Mediul familial oferă siguranţă, linişte, afecţiune 
și seninătate, care constituie o atmosferă prielnică pentru o dezvoltare normală şi echilibrată .  

Din punctul de vedere al dezvoltării psihomorale a fiinţei umane suntem interesaţi cu precădere de funcţia educativă a familiei. 
Familia își aduce contribuţia la realizarea tuturor laturilor educaţiei, un rol esenţial revenind însă educaţiei morale a membrilor săi, inclusiv 
copiilor. Rolul deosebit de important pe care familia îl joacă în devenirea morală a subiectului uman este justificat mai cu seamă de faptul 
că, aşa după cum au demonstrat atât cercetările ştiinţifice în domeniu, cât şi înţelepciunea populară (spre exemplu referirile la "cei şapte 
ani de acasă"), influenţele educative exercitate în primii ani de viaţă ai copilului sunt determinante în formarea caracterului acestuia.  

Familia exercită atât o acţiune educativă explicită, prin informaţiile şi regulile de conduită transmise copiilor, prin diversele forme 
ale aprobării şi dezaprobării morale, cât şi influenţe educative implicite, redate prin modelul oferit de părinţi, prin comportamentul lor unul 
faţă de celălalt, faţă de copil sau faţă de societate în general. 

 În contextul dat, ținem să realizăm o precizare: conștiința morală are o importanță covârșitoare în formarea comportamentului etic al 
copilului. Putem menționa următoarele componente ale conștiinței etice: sentimente morale, intenții morale, idealuri morale, voință morală, 
conduita morală, acțiunea  și convingerile morale.  

Aceste valori sunt cultivate copiilor de timpuriu, pe ele construindu-se pilonul personalităţii. De reţinut este faptul că încă din 
copilărie sunt implementate în conduita individului anumite norme, care sunt expresia sintetică a unor cunoştinţe, sentimente, convingeri şi 
voinţă morală. 

  Ceea ce educaţia formală şi informală urmează să desăvârşească, să sistematizeze şi să unifice sub forma caracterului moral 
constituie o conştientizare şi consolidare ale moralităţii şi civismului ca dimensiuni ale unei personalităţi autentice şi integrale. 

  Copilul învață valori morale esențiale din interacțiunile zilnice pe care le are cu cei din jur. Este important ca fiecare interacțiune a 
lui să fie fructificată într-o lecție morală, din care să afle și să învețe o mulțime de lucruri, prin care să-și construiască în viitor propriul 
sistem de principii morale . Până atunci însă este datoria părinților să îl învețe ce și care sunt valorile morale importante. 

  Valorile servesc drept standarde de selecţie şi evaluare ale comportamentelor persoanelor şi evenimentelor. Ele se ordonează atât la 
nivel social, cât şi individual, după importanţa uneia faţă de alta, formând sisteme de valori. Conturarea unei morale personale a copilului 
este dependentă de experienţele fundamentale, pe care acesta şi le-a însuşit în familie, în şcoală și în grupul de prieteni. Familiarizarea de 
timpuriu a copilului cu sensul unor noţiuni ca: bine-rău, permisnepermis, minciună-sinceritate, drept-nedrept, cinstit-necinstit, reprezintă 
piatra de temelie a unei conduite morale şi civice reale, la care accede copilul în dezvoltarea sa.  

Educaţia morală a copilului în familie se fundamentează pe modelul relaţiilor dintre părinţi şi pe modelul relaţiilor dintre părinţi şi 
copii. Mediul familial poate fi atât o formă de adaptare şi integrare a copilului, cât şi o sursă generatoare de conflicte, de frustraţie şi stres 
pentru acesta, carenţele şi deficienţele de ordin educativ având un rol deosebit în apariţia unor forme comportamentale deficitare sau chiar 
deviante . 

 În acest caz se poate vorbi de adevărate stări de inadaptare socială, concretizate în aprecieri eronate asupra moralităţii, în dezacordul 
dintre opinii şi conduite morale sau chiar în reacţii individuale traduse prin conflicte puternice între copil şi mediul său de viaţă. Deşi 
comportamentul copilului prezintă în general instabilitate şi impulsivitate, un mediu familial dominat de carenţe educative poate agrava 
aceste tendinţe, stimulând copilul să adopte moduri inadecvate de interpretare a situaţiilor contrariante şi frustrante, adică conduite 
inadaptate social . 

  O problemă importantă în formarea comportamentului moral al copilului este ridicată de existenţa unor deficienţe de relaţionare în 
familie, care pot apărea din cauza dezorganizării familiale, din cauza apariţiei unui divorţ în familie sau a decesului unuia dintre părinţi, 
fapte ce afectează dezvoltarea normală a copilului şi care pot fi motive ale apariţiei devianţelor de comportament ale acestuia. 

 Contribuind la educarea şi evoluţia normală a sociabilităţii copilului, la geneza şi stabilizarea referenţialului normativ al 
personalităţii sale, viaţa familială constituie premisa fundamentală a asimilării şi interiorizării normelor sociale, a modelelor dezirabile de 
conduită şi comportament social. 

 Carenţele intervenite în structura şi funcţionalitatea cuplului familial influenţează negativ relaţiile afective dintre părinţi şi copii, 
caracterizate, în majoritatea cazurilor, prin lipsă de afectivitate şi indiferenţă sau chiar prin conflicte ocazionale, cu efecte care antrenează 
realizarea unei socializări imperfecte şi chiar negative a copiilor . 

  Lipsa relaţiilor afective dintre părinţi şi copii influenţează formarea şi structurarea personalității copilului, conducând, cel mai 
adesea, la apariţia sentimentului de singurătate, nelinişte sau înstrăinare, la scăderea toleranţei la frustraţie şi la creşterea predispoziţiilor 
copilului spre agresivitate . Un cămin dezechilibrat, lipsit de armonie, conflictele puternice dintre părinţi, disocierea şi dezorganizarea 
familiei vor marca profund viaţa copilului, făcându-l să trăiască sentimente intense de insecuritate şi să dobândească chiar o concepție falsă 
asupra vieţii.  

Cea mai mare parte din tulburările de comportament şi cele caracteriale ale copilului, demonstrează studiile psihologilor, rezultă din 
perturbaţiile evoluţiei afective, determinate de carenţele familiale, de disensiunile şi disocierile parentale.  

  Mulţi părinţi lasă prea liber copilul sau, dimpotrivă, îi impun o serie de constrângeri ferme, se arată neînțelegători faţă de dorinţele 
şi necesitățile lui, se dezinteresează de studiile sau anturajul său, manifestând fie o atitudine prea autoritară, fie o atitudine excesiv de 
tolerantă. Aceste deficite se agravează în condiţiile existenţei unor carenţe familiale grave, constând în disensiuni, conflicte, disocieri şi 
separări ale părinţilor, care, în marea majoritate a cazurilor, sunt generatoare de importante tulburări caracteriale şi comportamentale ale 
copilului . 

https://creeracord.com/2016/07/12/educatia-in-familie-baza-unei-dezvoltari-sanatoase-a-copiil
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  Evidenţiind rolul negativ al acestor carenţe familiale asupra procesului de dezvoltare a personalităţii copilului, literatura de 
specialitate enumeră următoarele reacţii de apărare ale copiilor „normali”: - afective: anxietate, depresie, stări de excitaţie şi hipomaniacale, 
fenomene ipohondrice, reacţii psihosomatice, obsesii, fobii și insecuritate; - caracterologice: imaturitatea proceselor afective, agresivitate, 
detaşare, perfecţionism și suprasensibilitate; - cognitive: eşecuri ale performanţei şcolare; - psihosociale: conflicte cu familia, comunitatea 
și identificarea negativă . 

  Pentru dezvoltarea normală a copilului, tipul de interacţiune familială şi comportamentul fiecăruia dintre membri contează mai mult 
decât prezenţa sau absenţa unuia dintre părinţi, deci decât structura completă sau incompletă a familiei. 

  Eşecul familiei reprezintă, de fapt, eşecul procesului de socializare a copilului. Un copil care s-a confruntat puternic cu dificultăţile 
şi carenţele vieţii de familie şi a rămas profund marcat de ele va fi izolat, interiorizat și caracterizat de complexe de inferioritate, intrând 
numai cu greu în contacte de intimitate cu ceilalţi şi manifestând puţin interes faţă de adaptarea armonioasă în colectivitate. El devine retras, 
incapabil de elaborarea unor relaţii stabile, preocupat, mai ales, de propriile sale probleme şi cufundat în sine într-un mod nesănătos, aspecte 
care, în esenţă, îl fac inapt să mai fie atent şi la alţii . De aici şi până la manifestarea unor tendinţe deviante şi antisociale mai este un singur 
pas. Chiar dacă copiii nu răspund în toate cazurile prin acte cu caracter antisocial, conduita lor nedorită, atitudinile lor în dezacord cu 
exigenţele şcolare şi sociale, facilitate adesea de insuficienta lor supraveghere, de libertăţile prea mari ce li se acordă sau, dimpotrivă, de o 
încorsetare datorită unui regim de viaţă rigid, pot duce la dezvoltarea unor forme delictuale propriu-zise. Totuşi, nu aceste forme de răspuns 
sunt cele mai răspândite în perioada copilăriei, ci alte forme de manifestări (de exemplu, refuzul, nesupunerea, mania, obrăznicia, violenţa, 
izolarea, pasivitatea intelectuală, minciuna, vagabondajul etc.) care pot fi diagnosticate drept tulburări de conduită numai în situaţia în care 
au o durată mai lungă de timp şi numai dacă apar într-un context specific devierii comportamentale . 

  Eficienţa muncii de educaţie a părinţilor cu copiii constă în modalitățile de îmbinare armonioasă a afectivității cu exigenţa şi 
respectul, în priceperea lor de a nu se rezuma doar la simple îndemnuri, sfaturi sau explicaţii, ci în a transmite acestora  respectul şi dorinţa 
de a imita comportamentele acelor indivizi care se disting prin calităţi morale şi intelectuale deosebite.  

Fiecare societate încredinţează părinţilor şi familiei misiunea extrem de importantă de a transmite copiilor norme şi reguli morale 
de conduită şi de a asigura internalizarea acestora sub formă de convingeri, atitudini şi motivaţii. Totalitatea manifestărilor comportamentale 
adecvate ale copilului este în funcţie de integralitatea funcţionalităţii familiei, orice conduită morală pozitivă prezentată de copil purtând 
pecetea influenţelor favorabile exercitate de anturajul său familial . 

Având o influenţă determinantă asupra formării viitorului individ ca membru activ al societăţii, pe deplin conştient de drepturile şi 
îndatoririle ce-i revin în această calitate, funcţia socializatoare a familiei se realizează dea lungul unei îndelungate perioade de timp, în 
cursul căreia copilul învaţă conţinutul şi sensul datoriei morale . 

  Iată câteva trucuri importante, prin care adultul va clădi mai ușor educația morală a copilului: Fii un exemplu pentru el! 
  Copilul învață din exemplele voastre și din ceea ce vede și aude în jurul lui. 
 Un tată își plimba copilul prin parc și observă un ambalaj pe jos, pe care îl ridică și îl pune în coșul de gunoi Copilul va reține reacția 

tatălui și va proceda și el la fel. 
Stabilește care sunt principiile și valorile morale ale familiei și prezintă-i-le și copilului! 

  Fiecare dintre noi are anumite valori care sunt bine înrădăcinate în modul de a gândi și reacționa. Însă trebuie să existe un sistem de 
valori morale al familiei. 

  Folosește-te de situații uzuale pentru a-l învăța ce e moralitatea!  
Din comportamentele, activitățile și situațiile zilnice cu care se confruntă, copilul poate învăța multe lecții de moralitate. 

 Laudă-l și încurajează-l atunci când face o faptă morală!  
Una dintre metodele de succes prin care poți înrădăcina comportamentul moral la copilul tău este lauda sau încurajarea.  

Scoate în evidență impactul comportamentului lui asupra altora! 
De fiecare dată când copilul supără un alt copil, fie că îl îmbrâncește sau țipă la el, spune-i că modul în care s-a purtat l-a făcut să plângă 

și să se întristeze. Același lucru este valabil și în cazul comportamentelor pozitive.  
Deci, familia are un rol foarte important în formarea morală a copilului, fiind cea care îi oferă acestuia exemplul cel mai apropiat, 

care îi formează anumite convingeri şi care are datoria morală să colaboreze în permanenţă cu ceilalți agenți educaționali pentru ca procesul 
formării comportamentului moral al copiilor să fie simplu şi corect.  

 
Bibliografie: 
1. Cristea S. Fundamentele pedagogiei. Iași, Polirom, 2010.  
2. Turliuc N. Psihologia cuplului şi a familiei. Editura Performantica, Iaşi, 2004. 
3. Moisin A. Arta educării copiilor și adolescenților în familie și în școală. Editura Pedagogică și Didactică, București, 2001.  
4. Dumitrana M. Copilul, familia şi grădiniţa. Bucureşti, Compania, 2000. 
5. Vraşmaş E. Consilierea şi educaţia părinţilor. Editura Aramis, Bucureşti, 2004. 

 
  

ÎNCEPUTURILE   EDUCAȚIEI  UNUI  COPIL 
Prof. înv.primar Crãciunicã Daniela 

Şcoala Gimnazialã Gheorghe Magheru, Caracal, Olt  
 

Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. 
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană. Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care 
implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor 
înşişi.Rolul familiei în formarea copilului, reprezintã cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice şi 
sociale şi sunt împlinite etapele întregului său ciclu de creştere şi dezvoltare. Familia este cea care îi imprimă copilului primele şi cele mai 
importante trăsături caracteriale şi morale, punându-şi amprenta pe întreaga sa personalitate. Familia reprezintă pentru copil principala 
structură protectoare, părinţii fiind cei care îi oferă un prim model de învăţare. 

În familie se formează o reţea complexă de deprinderi şi obişnuinţe, de atitudini şi comportamente pozitive sau negative. În cadrul 
familial se deprind disciplina şi spiritul de iniţiativă şi se cultivă sentimentul demnităţii, dreptăţii, iubirii, respectului şi ajutorului, 
sentimentul sacrificiului, care sunt elemente de bază ale vieţii sociale. Primul factor care formează persoana într-o perspectivă 
multidirecţională este familia. Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze. Copilul absoarbe din mediul apropiat familial 
primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune directă. Copiii vor face, sau vor crede precum părinţii imitând 
comportamentele acestora. 
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 Copiii trebuie să dispună încă de la vârsta preşcolară de capacitatea de a-şi exprima în mod inteligibil impresiile, gândurile, ideile, 
ceea ce va constitui o bază în activitatea şcolară şi, apoi, în viaţa socială de mai târziu. Pentru evoluţia copilului familia constituie unul 
dintre aspectele fundamentale.. Ea este în acelaşi timp un factor de echilibru al copilului cu mediul înconjurător . Perioada preşcolară este 
una dintre perioadele de intensă dezvoltare psihică cu influenţe asupra evoluţiei biopsihice ulterioare, de care familia este direct 
rãspunzatoare. Copilul traversează etapa cunoaşterii prin lărgirea contactelor cu mediul social şi cultural din care asimilează modele de 
viaţă,iar familia este primul model pe care copilul il adopta,  

Personalitatea, atitudinea, modul de a gândi şi de a acţiona alfamiliei va influenţa în mod hotărâtor atmosfera şi modul în care se va 
forma copilul.Toate tipurile de activităţi şi în special cele din domeniul limbajului şi al comunicarii depind de comportamentul adultului 
responsabil şi cu educarea copilului. 
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PRIMA   NOASTRĂ  ŞCOALĂ…A CELOR “7 ANI DE ACASĂ” 
Prof. Cristescu Leonard                                                                                                 

 Şcoala Gimnazială “I.A. Bassarabescu” Ploieşti 
 
Expresia “Cei 7 ani de acasă” este foarte des ȋntâlnită în societatea contemporană şi se referă la o anume conduită, ce se manifestă 

ȋn diverse situaţii şi contexte, bazată pe reguli şi deprinderi, ȋnsuşite ȋn familie ȋnainte de intrare ȋn şcoală. Se pare ca aceşti primi 7 ani de 
viaţă, ȋn funcţie de modul ȋn care sunt gestionaţi de catre părinţi, vor defini caracterul copilului şi, mai târziu, al viitorului adult. Spre 
deosebire de influenţa covârşitoare a familiei, ȋn opinia mea, şi scoala influenţează devenirea ulterioară a copilului dar ȋntr-o masură mult 
mai mică.  

 Primele reguli, limbajul folosit de către părinţi, armonia din familie, responsabilizarea ȋncă de la o vârstă fragedă, corectarea unor 
comportamente şi obiceiuri, respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi au o contribuţie deosebită la dezvoltatea unor comportamente dezirabile 
din partea copilului şi constituie premise ȋn crearea unui caracter frumos, deosebit. Fără “cei 7 ani de acasă”, corect ȋndrumaţi şi 
monitorizaţi, activitatea ȋnvăţătorului/ dirigintelui/profesorului din şcoală este vizibil ȋngreunată.  

La aceşti 7 ani de acasă, o contribuţie o are şi educatoarea/profesorul pentru ȋnvăţământ preşcolar deoarece, copiii, ȋncă pot fi 
influentati de conduita si comportamentul acesteia, şi ea punându-şi, aşadar, amprenta in şlefuirea caracterului copilului. În ziua de astăzi, 
foarte mulţi părinţi, consideră că toate neplacerile şi eşecurile propriului copil se datorează şcolii (conflicte cu alţi colegi din cauză că e 
provocat, rezultate slabe la ȋnvăţătură din cauza profesorului etc.). Ei ȋnţeleg că este suficient să deschidă uşa de la intrarea ȋn şcoală, să-l 
trimită pe copil ȋnăuntru după care să meargă şi să-şi vadă de treburile cotidiene, lăsând tot ce ȋnseamnă “educaţie” ȋn seama personalului 
didactic. Cu siguranţă, nu cred că există profesor care sa vină la şcoală, ȋn special, pentru a mustra un elev, pentru a-i acorda o nota mică 
sau pentru a-l pedepsi. Însă modul defectuos ȋn care familia, din diferite motive, nu a gestionat corect parcugerea primilor 7 ani ai copilului 
are, cum spuneam mai sus, consecinţe negative ce se reflectă ȋn ȋntregul proces de definire a caracterului fiecarui copil şi, implicit, ȋn 
parcursul şi comportamentul şcolar al acestuia.   

Pentru a respecta regulile clasei, copilul, trebuie să cunoască şi să respecte anumite reguli din familie, pentru a respecta colegii şi 
profesorii el trebuie să-şi respecte părinţii iar aceştia să se respecte reciproc, pentru a fi politicos la şcoala, pe stradă, copilul, trebuie să işi 
ȋnsuşească şi să-şi automatizeze formulele de adresare şi gesturile politicioase ȋn familie, pentru a-şi ȋnvăţa lectiile şi a se pregăti pentru 
fiecare oră de curs şi a rezolva temele pentru acasă, el trebuie să fie conştientizat şi responsabilizat, cu diverse sarcini, dinainte de intrarea 
ȋn mediul şcolar. Această enumerare poate continua la nesfârşit şi ilustrează, ȋnca o dată, importanţa familiei ȋn ceea ce priveşte ȋntreaga 
existenţă, functionare, prestigiul şi performanţele oricărei unităţi de ȋnvăţământ. 

 Dacă ne imaginam că un copil, sau mai degrabă caracterul său, poate fi construit precum o casă, este foarte clar că, acesti primi 7 
ani de acasă, reprezintă “piatra de temelie” sau “fundaţia” casei respective. Pe această fundaţie, fiecare profesor, trebuie să aşeze zilnic, an 
de an, caramidă peste caramidă până ȋntr-o zi când, cineva, va finaliza această “construcţie”. Este, aşadar, o exprimare metaforică, aceasta 
având scopul de a creiona, mai clar, importanţa primilor 7 ani de viata ai copilului şi, mai ales, de a evidenţia influenţa decisivă a familiei 
ȋn pregătirea integrării sociale, ȋn formarea trăsăturilor de caracter şi ȋnsuşirea conduitelor pozitive, ȋn debutul şi parcursul şcolar ale fiecărui 
copil. 

În concluzie, cei 7 ani de acasă, constituie baza, de care răspunde ȋn cea mai mare masură părinţii si alţi membri ai familiei, pentru 
“construcţia” ulterioară pe care educatoarele/ȋnvăţători/profesorii trebuie să o desăvârşească. Nu pot ȋncheia decât cu un citat, perfect 
adevărat, ȋn care, Valeria Mahok, evidenţiază importanţa fundamentală a implicării părinţilor ȋn asigurarea unor primi 7 ani de existenţă, 
armonios dezvoltaţi fizic, psihic, intelectual si moral, ȋnconjuraţi de respect, preţuire, iubire, siguranţă, ai oricarui copil… “Diploma celor 
şapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinţilor”... 

 
BIBLIOGRAFIE 

***Aprecieri personale privind importanţa educaţiei primite în familie înaintea intrării în mediul şcolar; 
Mahok, V. –sursa Internet: http://www.citatepedia.ro/index.php?id=35307. 

 
 

FAMILIA ȘI  ȘCOALA,  PARTENERI  ÎN  EDUCAȚIA  COPILULUI 
Croitoriu Delia  

Liceul Tehnologic” Petre Baniță”, Călărași, Dolj 
  

              Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia educativă a familiei constă în 
formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral si estetic.  Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu familia, 
prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi 

https://jenichiriac.ro/familia-prima-scoala-a-vietii-pentru-copil/
https://edict.ro/familia-si-scoala-parteneri-in-educatia-copilului
http://www.citatepedia.ro/index.php?id=35307
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le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este 
parteneriatul educaţional. 
        Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional. 
Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. 
        Parteneriatul educaţional se realizează între: 

• instituţiile educaţiei : familie, scoală si comunitate ; 
• agenţii educaţionali:copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme educaţionale; 
• membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului (medici, factori de decizie, reprezentanţi ai 

bisericii, ai poliţiei); 
• influentele educative  exercitate la anumite momente asupra copilului ; 
• programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 

     Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. 
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea 
părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare.  Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se 
implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de 
comportament : respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’.  Uneori părinţii 
uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi 
îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.  Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită 
situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea 
la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie . Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se 
poate realiza prin vizite reciproce , şedinţe şi lectorate cu părinţii. 
       Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient 
dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru.  Şcoala este instituţia socială în care se realizează 
educaţia organizată a tinerei generaţii .  Ea este factorul decisive şi pentru  formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, să 
ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă.  Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. 
Menirea şcolii nu este numai de a înzestra  elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 
       Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii.  Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare 
efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. 
Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi şcoală .  Colaborarea şi cooperarea 
părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori. 
           Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-educativ are o serie de motivaţii, dintre 
care enumerăm : părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului 
de elev de către copilul lor. 
        Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala: 

• prezenţa la şedinţe şi lectorate ; 
• asistarea elevilor în efectuarea temelor  ; 
• participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive  ; 
• organizarea unor expoziţii, serbări, excursii ; 
• organizarea unui colţ verde în şcoală  ; 
• atragerea unor fonduri pentru şcoală  ; 
• susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi. 

O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra copilului şi de a stopa comportamentele 
negative.  
      Factori care favorizează comunicarea: 

• transmiterea informaţiilor de către învăţător/ diriginte într-o formă accesibilă părinţilor  ; 
• evitarea analizării critice sau blamării părintelui  ; 
• mediul ambiant de discuţie să fie plăcut  ; 
• capacitatea învăţătorului de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte problemele 
• evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu aceştia; 
• rezolvarea problemelor copiilor, implicarea în găsirea unor soluţii ; 
• sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului. 

Una  dintre  cele  mai  importante  preocupări  ale  familiei  şi  un  punct  comun  pe  care  îl  are  aceasta  cu  şcoala  este  orientarea 
  şcolară  şi  profesională. Cei mai mulţi  părinţisunt  bine  intenţionaţi  în  alegerea  unei  şcoli  pentru  copilul  lor. Dar,  de  multe  ori, 
 buna  intenţie  şi  buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă. 
Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor.   
             De  aceea,  între  familie  şi  şcoală  trebuie  să  existe  o  permanentă  colaborare. 
             Un  parteneriat  familie - şcoală  este  relaţia  cea  mai  profitabilă  pentru toţi cei ce participă la acest demers. 
Parteneriatul  va  fi  eficient  dacă  fiecare  parte  va  reţine  că  acelaşi  subiect  este  copilul  nostru  şi şcolarul nostru.  Cadrele didactice 
află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repedela succes, ce îl  interesează şi îl pasionează,  iar părinţii vor cunoaşte în 
ce momente să îl sustină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze. Şcoala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să 
contribuie la dezvoltarea societăţii. 
Procesul  de  învăţământ  este  cel  care  conferă  şcolii  rolul  decisiv  în  formarea  omului.  Menirea  şcolii  nu  este  numai  de  a   
înzestra elevii  cu un bagaj de cunoştiinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. Se  accentuează  azi  ideea de a sprijini 
părinţii şi nu de a-i substitui. 
           Se identifică tot mai clar ideea unor intervenţii asupra familiei şi deci, în primul rând, asupra părinţilor pentru  
a-i ajuta, forma și susține în sarcinile lor educative. 
„Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  si  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  mare  ca  azi” – Boutin  şi  During,  1994. 
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FAMILIA   TRADIȚIONALĂ   VERSUS   FAMILIA   MODERNĂ 

 
Prof. înv. primar Cuth Ana 
Liceul Tehnologic Repedea 

 Familia  tradițională 
              Modelul tradițional de familie este larg răspândit până spre sfârșitul secolului al XIX-lea în Europa (Occidentală), iar 

referința principală este familia extinsă/lărgită, cel mai adesea stabilită pe un teritoriu agricol patrimonial (de unde și denumirea de 
patriarhală). Mulți autori au considerat că tipul extins al familiei, caracteristic societăților agrare tradiționale, oferă numeroase 
avantaje față de alte forme de familie. Conform lui Voinea (1993, p. 35), acestea pot fi sistematizate astfel:  

a) capacitate sporită de a furniza servicii sociale membrilor familiei (îngrijirea familiei, bolnavilor, vârstnicilor);  
b) posibilitatea de a acumula mai multe resurse;  
c) durabilitatea și continuitatea acestei forme de asociere, vizibile în condițiile dispariției unuia dintre membrii familiei;  
d) influența mai mare pe care o poate exercita asupra comunității locale (mai ales în mediul rural).  
            Studiile demonstrează însă că în Europa Occidentală sau în Statele Unite acest tip de familie nu a fost dominant niciodată 

(Saxton, 1986). Familia lărgită, cu multe generații sub același acoperiș, a reprezentat mai degrabă modelul ideal, puternic valorizat. 
Media gospodăriei nu a fost mai mare de trei până la cinci membri (Saxton, 1986, p. 368). Cercetări ale unor istorici (Laslett, 1980) 
au demonstrat că dimensiunea medie a gospodăriei în Anglia (incluzând servitorii) se situa în jurul a 4,5 membri începând cu secolul 
al XVI-lea și a rămas constantă de-a lungul industrializării până spre sfârșitul secolului al XIX-lea când a început să înregistreze un 
declin până la trei membri la începutul secolului XX (Morgan, 1985, p. 164). În plus, gradul de coabitare intergenerațională era de 
asemenea redus, dacă ținem cont de mortalitatea deosebit de ridicată din vremea respectivă. Există mai degrabă o puternică mitologie 
privind familiile extinse.  

            Majoritatea familiilor în societatea preindustrială au fost grupuri independente, nucleare. Părinți, copii, bunici sau alte 
rude colaterale trăind și muncind împreună reprezintă mai degrabă familia clasică a nostalgiei Vestului (Morgan, 1985, p. 162) decât 
o realitate. Deși tipul extins de familie nu a reprezentat modelul cel mai răspândit, ci mai degrabă cel mai puternic idealizat, poate fi 
considerat caracteristic societății preindustriale prin atributele asociate: rolul fundamental în societate, funcțiile de bază pe care le 
îndeplinește, distribuția inegală a statusurilor și rolurilor, relațiile strict reglementate dintre membri, autarhia și izolarea de societate.  

             Familia tradițională reprezenta o instituție conservatoare, în care sistemul valoric era puternic modelat de valorile 
religioase și se baza pe păstrarea tradițiilor și obiceiurilor, pe exercitarea unor reguli rigide care să mențină stabilitatea și așa numitul 
spirit de clan (Mitrofan, Ciupercã, 1998). Familia tradițională era o comunitate închisă. Loialitatea față de familie este mai presus 
de interesul propriu.  

            Din punct de vedere economic, familia tradițională se baza pe o economie de subzistență, ,,reprezenta unitatea 
fundamentală de producție, care furniza nu numai hrana, ci și o mulțime de obiecte necesare în gospodărie (Fukuyama, 2002, p. 50). 
Economia gospodăriei era una autarhică de subzistență, un indicator al circuitului închis al familiei și al tuturor activităților și 
funcțiilor pe care le îndeplinea familia tradiționalã (Vlăsceanu, 2007, p. 186.). Producția și consumul erau realizate în cadrul 
gospodăriei, la ele participând toți membrii familiei. La nivelul funcțiilor, familia tradiționalã asigura totalitatea nevoilor individului, 
de la funcția de reproducere, educația copiilor, îngrijirea bătrânilor până la transmiterea tradițiilor și obiceiurilor culturii respective. 
Pentru că funcția dominantă a familiilor tradiționale era de reproducere, era mai puțin importantă perspectiva dezvoltării 
personalității părinților sau copiilor. Rolurile sunt distribuite conform ierarhiei, conformismului și puterii. Acestea definesc un stil 
de viață al familiei ce consacră superioritatea părinților asupra copiilor, a vârstnicilor asupra tinerilor, a bărbaților asupra femeilor, 
a fraților mai mari asupra celor mai mici etc. Relațiile de gen erau asimetrice, bărbatul deținând poziția privilegiată.  

Familia modernă  
             Modernizarea instituției familiale este un proces de adaptare la schimbările produse de revoluția industrială, de 

revoluțiile politice, dar și un participant activ la schimbare, cu rol esențial în cristalizarea valorilor comportamentelor moderne. 
Armonia și cursul ,,natural al vieții de familie în comunitățile tradiționale au fost tulburate de schimbările macrosociale care au avut 
loc odată cu dezvoltarea urbană și industrializarea’’. Modernitatea aduce, pe de o parte, importante schimbări la nivel societal, iar 
pe de alta, transformarea structurii familiale și o reorientare a stilului de viață. Se configurează o nouă ordine socială și o nouă 
structură socială pe bazele cărora apar noi stiluri de viață.  

              Conform analizei lui Weber (1978, p. 880), decăderea familiei tradiționale este corelată cu nașterea ,,spiritului calculativ 
și a întreprinderii capitaliste, mai multe mecanisme cauzale conducând la aceste transformări: sporirea mijloacelor și resurselor 
economice; decăderea pământului ca valoare economică (e înlocuit cu banul); diviziunea proprietății odată cu reducerea dimensiunii 
familiale, p. de la proprietăți largi ale familiei extinse la ferme mici, individuale; activitatea se produce în afara familiei: ocupația se 
exercită în birouri, ateliere, magazine; familia devine predominant unitate de consum, și nu de producție; eliminarea dependenței 
întreprinderii de familie (reglementarea juridică a proprietății private, a falimentului, a registrelor comerciale, contabilității); 
autoritatea parentală (sau a clanului) devine irațională și nu mai este dublată de puterea economică; dezvoltarea diferențierii sociale, 
care a dus la geneza aspirațiilor individuale în defavoarea celor de grup; educația nu se mai face predominant în familie, locul acesteia 
e preluat de școli, biblioteci, teatre, concerte, cluburi, grupuri de socializare. Astfel valorile culturale ale individului pot deveni 
diferite de cele ale familiei de origine; protecția individului începe să fie exercitată de stat care tinde să înlocuiască rolul familiei în 
această privință’’.         

           Familia nucleară a devenit modelul ideal deoarece corespundea perfect cerințelor contextului social: ,,producție în masă, 
cu valori și stiluri de viață în mare măsură comune, o putere birocratică și ierarhică și o separare netă între viața de acasă și viața 
professională’’ (Toffler, 2000, p. 142). Familia nucleară reprezintă ,,unitatea minimală panumană a organizării sociale (Iluþ, 2005, 
p. 72). Dacă în comunitățile tradiționale familia era o unitate închisă, toate activitățile desfãșurându-se în cadrul gospodăriei, 
societatea industrială face ca individul, prin intermediul ocupației să participe la viața publică și să deschidă familia către exterior.    

            Familia a fost nevoită să se adapteze modelului industrial, la nivelul structurii și al stilului de viață. A început să se pună 
foarte mult accent pe dezvoltarea personală, pe nevoia de independență și pe libertatea alegerii partenerului. Nevoia de intimitate, 
funcția de solidaritate devin tot mai importante. ,,Principala distincție dintre familia tradițională și cea modernă privește 
primordialitatea obligațiilor și a afecțiunii’’. (Chipea, 2001, p. 267) Un aspect esențial pentru familia nucleară din perioada 
industrială îl reprezintă apariția instituțiilor care au preluat din funcțiile tradiționale ale familiei, de la cea economică până la cea de 
socializare și educativă a copiilor. Alte funcții s-au menținut, însă au suferit modificări importante în conținut (Voinea, 2005). 
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Separarea vieții profesionale de mediul familial a întreținut diviziunea sexuală a muncii și inegalitatea între membrii familiei, 
bărbatul deținând în continuare o poziție privilegiată. Femeile încep însă să își construiască autonomia, încercând să își depășească 
datoriile casnice și să se afirme tot mai mult pe plan economic. Schimbarea statutului social al femeii prin implicarea ei în activități 
profesionale extrafamiliale determină noi configurații ale raporturilor dintre cei doi parteneri, în sensul unor redefiniri ale rolurilor 
acestora. Astfel, apariția și proliferarea carierei profesionale și a traiectoriei sociale feminine au complicat relațiile din interiorul 
familiei. Familia modernă se caracterizează prin flexibilizarea structurii de autoritate și putere. Totuși, în lupta cu rolurile de gen 
tradiționale, femeile ajung să fie prinse în conflictul dintre autonomia maritală și dependența economică pe care piața muncii îl 
generează și pe care îl întreține într-un cerc vicios (Vlăsceanu, 2007, p. 186).  

            Deciziile egalitare apar mai degrabă în probleme de creștere a copiilor, nu și în cele financiare (Chipea, 2001). Sintetizând, 
principalele transformări ale instituției familiale datorate modernizării pot fi rezumate după cum urmează: modelul nuclear de familie 
devine puternic idealizat; autoritatea patriarhală este în scădere și crește rolul individului în decizia asupra momentului căsătoriei și 
a alegerii partenerului; mobilitatea spațială, neolocația; o parte din funcțiile familiei (economică, educațional-socializatoare) încep 
să fie preluate de alte instituții (piața, statul, școala); familia își diminueazã rolul economic, conservând numai funcția de consum, 
menajul comun; femeia începe să pătrundă pe piața muncii; tendința de egalizare a rolurilor domestice; schimbarea perspectivei 
asupra valorii copilului în familie: nu mai reprezintă forță de muncă, ci are valoare în sine; costul său devine tot mai ridicat; se 
reduce numărul de copii ai cuplului; deși în proces de transformare, familia își conservă statutul de instituție fundamentală în 
societate. 
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SOCIOLOGIA  FAMILIEI 
Prof. Dăncău Monica-Adriana 

Șc.Gim.,,Anton Pann,,Rm.Vâlcea,Jud.Vâlcea 
 

Familia face deja parte din categoria instituţiilor disputate, controversate, atât în plan etic, moral, juridic, teologic, religios, cât şi în 
plan ştiinţific. Care altul ar fi rostul unor discipline precum istoria familiei, antropologia familiei, sociologia sau psihologia familiei decât 
tentativa de a elucida ori de a explica anumite trăsături şi evoluţii care stârnesc nedumerire şi care antrenează consecinţe, chiar mutaţii 
grave la nivelul societăţii ca ansamblu şi, implicit, la nivelul individului? Dacă înainte de descoperirea problemelor şi „disfuncţionalităţilor” 
apărute în cadrul familiei în efortul ei de adaptare la societatea modernă, părerea generală era că familia este principala sursă a socialităţii 
şi sociabilităţii umane, că modelul familial este cel care a fost – şi trebuie, în continuare, să fie – preluat în organizarea societăţii ca ansamblu 
(vechile societăţi, ca şi actualele organizări sociale care se conformează încă unui model tradiţional, păstrează modele de structuri inspirate 
de comunitatea familială), astăzi este răspândită ideea anacronismului modului de viaţă familial, chiar a familiei ca instituţie de sine 
stătătoare. Ideea autonomiei familiei faţă de multe din programele de dezvoltare socială, capacitatea ei de a întârzia sau chiar de a se opune 
unora din prevederile acestor programe , tinde evident, să nemulţumească arhitecţii şi gestionarii progresului social.  

Astăzi, sociologii cad de acord că specificul individual al personalităţii („individualitatea”, după cum o definea Georg Simmel) 
creşte proporţional cu extinderea mediului social al individului. Concurenţa dezvoltă specializarea indivizilor pe măsură ce aceştia se 
înmulţesc, favorizând, în consecinţă, diferenţierea şi separarea lor. Este, prin urmare, de aşteptat ca odată cu creşterea numerică a 
comunităţilor şi structurilor de convieţuire şi interacţiune umană să crească şi predispoziţia de retragere în sinele individual a oamenilor. 
Conform lui Simmel, cu cât grupurile cărora le aparţinem sunt mai mari, cu atât individualitatea noastră va avea mai mult spaţiu de 
dezvoltare; însă, ca elemente ale acestui ansamblu lărgit, vom avea mai puţină specificitate, căci, spre deosebire de grupurile mici, marile 
ansambluri sociale tind să se diferenţieze foarte slab unele de celelalte. Cu alte cuvinte, odată cu creşterea taliei grupului căruia aparţinem, 
ne manifestăm cu un tot mai pronunţat deficit de identitate socială. La Simmel, există o variaţie invers proporţională între identitatea socială 
sau culturală (dată de apartenenţa la un ansamblu social cu un grad mare de specificitate) şi identitatea individuală.  

Conform sociologului german citat, singurul grup care poate favoriza tendinţa spre individualizare este tocmai familia, aşezată în 
antinomie cu societatea: „Individul este dezarmat în faţa societăţii întregi; doar acordând o parte a Sinelui său absolut altora şi legându-se 
de ei îşi mai poate salva sentimentul individualităţii…”Paradoxal pentru teoria expusă mai sus, familia este adăpostul în care individul îşi 
poate afirma mai puternic individualitatea, dar şi grupul care îl integrează cel mai strâns.  

Acest dublu rol al familiei (extensia personalităţii individului dar şi precizarea, definirea ei specifică în deosebire cu personalităţile 
celorlalţi) determină „ambiguitatea sociologică a familiei”: ea poate fi interpretată atât ca unitate, cât şi ca grup. Acest paradox se datorează, 
însă, construcţiei moderne a explicaţiei, tributară influenţei paradigmelor individualismului despre care aminteam. Numai de curând familia 
şi societatea au intrat în antinomie, numai de curând individul şi grupul sunt, de asemenea, noţiuni distincte sau chiar opuse. Noi susţinem 
însă că pentru explicaţia sociologică trebuie să pornim de la legătura organică, indisolubilă între individ şi grup, între familie şi societate. 
Personalitatea, ca şi identitatea sunt noţiuni prin definiţie culturale, aşadar sociale.  

Oricât de mare ar fi pretenţia la individualitate, identitatea se defineşte – chiar şi etimologic – prin faptul de a fi identic cu ceva, de 
a urma un model anteindividual şi, desigur, supraindividual. Prin urmare ea nu poate fi un efect al delimitării personale de influenţa vreunui 
grup, ci prin revendicarea apartenenţei la acest grup. Invocăm, în sprijinul acestei demonstraţii, argumentele oferite de ilustrul lingvist Émile 
Benveniste. În istoria termenului de „libertate”, devenit slogan al programelor de individualizare, de „iluminare” individuală odată cu 
Renascentismul, intervine polaritatea extrem de interesantă om liber – sclav. Corespondenţa între lat. liber şi gr. eleútheros, tradus ca şi 
„creştere, dezvoltare din aceeaşi rădăcină”, pune în lumină că originea noţiunii de libertate provine de la noţiunea socializată de „creştere”, 
adică de afirmare a unei categorii sociale, de dezvoltare a unei comunităţi. Toţi oamenii proveniţi din aceeaşi spiţă (trunchi sau rădăcină – 
denominative care păstrează, şi în română, sensul iniţial de creştere vegetală) au calitatea de a fi eleútheros sau liber.  

Conform lui Benveniste, în latină, ca şi în greacă, apar toate accepţiunile cuvântului „liber” (omul liber al cetăţii sau cel eliberat de 
vreo suferinţă). Conform analizei lingvistice, acest concept are o origine clar socială: „Înţelesul dintâi nu este, cum am fi ispitiţi să credem 
(şi cum obişnuim să-l definim astăzi – n.n. – C.B.) acela de «scăpat de ceva», ci cel de «apartenenţă la o stirpe etnică», desemnată printr-o 
metaforă de creştere vegetală. Această apartenenţă conferă un privilegiu pe care străinul şi sclavul nu-l cunosc niciodată.” În cultura latină, 
liberi a ajuns să desemneze descendenţii legitimi ai unei familii, adică acei copii care, născuţi în cadrul unui grup de rudenie, aveau garantată 
situaţia de om liber, de cetăţean.  

Ca urmare, libertatea constituia, iniţial, apartenenţa legitimă la un grup cu specificitate pronunţată. Cu atât mai mult identitatea este 
generată de o conformare similară la modelul cultural dominant într-un asemenea grup. 
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ROLUL  PĂRINŢILOR  ÎN CADRUL FAMILIEI 

Prof. Dănciulescu Maria Magdalena 
 Liceul Tehnologic “ Petre S. Aurelian”, Olt 

 
 Având în vedre particularităţile dezvoltării copilului, se poate spune că nici o altă instituţie, oricât de calificată ar fi, nu corespunde 

atât de bine ca familia la satisfacerea nevoilor identitare ale copilului, nevoi care sunt asociate mereu unor anumite valori. Kohn  consideră 
valorile parentale ca fiind concepţii ale părinţilor despre ceea ce este dezirabil la copiii lor. Referitor la aceste valori parentale, diferiţi autori 
au încercat să stabilească anumite clasificări care coincid într-o anumită măsură. Astfel Duval evidenţiază două categorii: valori parentale 
de dezvoltare – sănătatea copiilor, capacitatea de cooperare, împărtăşire, iubire faţă de părinţi, dorinţa de a învăţa, autocontrol şi 
independenţă – şi valori parentale tradiţionale – igiena copiilor, ascultare şi respect faţă de adulţi, să îi mulţumească pe adulţi, să aibă grijă 
de lucrurile personale, să fie credincioşi, harnici, să participe la activităţi gospodăreşti. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, 
deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. 

Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. 
Strategiile educative  la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea 

personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral. Familia este partenerul tradiţional al şcolii 
deoarece influenţează atitudinea copilului faţă de învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a 
părinţilor.  Alături de şcoală şi organizaţiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia omului. De educaţia 
oamenilor se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele educative exercitate de acestea sunt mai puţin organizate 
decât cele ale familiei, şcolii şi organizaţiilor de tineret. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, 
deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. (Utilizarea în limbajul comun a 
expresiei: "A avea cei şapte ani de acasă"). 

 Educaţia în familie, cei şapte ani de-acasă, influenţează puternic întreaga existenţă a individului, indifernt dacă el recunoaşte sau 
nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu ochii minţii şi le urmează. 

Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (ex: despre plante, animale, ocupaţiile 
oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de 
observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte pentru a le putea înţelege. Copilul 
obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să-i asigure copilului cele 
necesare studiului: rechizite şcolare, cărţi de lectură, manuale şcolare etc., cât şi nişte condiţii bune de muncă: un birou, un computer şi nu 
în ultimul rând linişte pentru a se putea concentra. Părinţii trebuie să-şi ajute copiii la învătătură; ajutorul trebuie limitat la o îndrumare sau 
sprijin, nefiind indicat să efectueze temele copiilor. Cu timpul, părinţii se vor limita la controlarea temelor de casă şi a carnetului de note. 
Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să nu se intereseze deloc de rezultatele 
acestuia. 

În relațiile cu familia, trebuie să evidențiem inputurile folosite de acesta pentru a satisfce nevoile copilului. Părintele poate fi el însuși 
educator, beneficiind de programe educaționale care să îl ajute să descopere calitățile copilului. Este puțin probabilă proiectarea unui 
veritabil parteneriat între familie și scoală, care să faciliteze o evoluție adecvată a fiecărui individ pe întregul traseu al dezvoltării și să 
promoveze progresul în învățare, în condițiile absenței acelor coordonate în care se înscrie astăzi acest demers. Acesta vizează studierea 
într-o manieră integrativă a celor doi factori fundamentali implicați în educația copilului, întrucât abordarea izolată sau ignorarea unuia 
dintre ei poate duce la erori interpretative majore. Mai mult, interdependența nevoilor „micului om” impune necesitatea unui echipe care să 
le abordeze, echipă din care face parte familia și școala(dar nu numai), ca factori catalizatori și declanșatori de resurse. Se impune în acest 
context o reconsiderare a misiunii școlii, dar și o redefinire a rolului familiei. Astfel, cadrul menționat includerea interrelațiionărilor și 
intercondiționărilor conturate de nișa de dezvoltare, dar și a implicațiilor pe care această interacțiune le are în planul dezvoltării.  

Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca mediu educativ determinant, dar 
şi ca sursă de dezadaptare şcolară şi de comportament deviant al elevului, prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ. Ca o 
concluzie, modelele de conduită oferite de părinţi-pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare-precum şi climatul socioafectiv în care 
se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei 
despre viaţă,a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Strategiile educative  la care se face apel în 
familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale 
copiilor, comportamentul lor sociomoral. Familia este partenerul tradiţional al şcolii. Aceasta influenţează atitudinea copilului faţă de 
învăţătură, de aceea şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor.  
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STUDIU   DE   SPECIALITATE 
ROLUL COMUNICĂRII  ÎN  FAMILIA  MODERNĂ 

 
Prof. David Fănica 

Școala Gimnazială ,,Emil Atanasiu” Garoafa 
 
Familia este parte integrantă a societății contemporane, o lume supusă continuu la transformări sociale şi economice, o lume aflată 

în continuă schimbare. Familia, ca parte a societății, trebuie să suporte anumite transformări pentru a se pune în acord cu societatea. 
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Schimbările sociale şi liberalizarea vieţii cotidiene le-a conferit membrilor familiei mai multe opţiuni în privinţa comportamentului în 
general, iar în cazul tinerilor în privința comportamentului școlar și social. 

Orice ființă umană are o nevoie instinctivă de a comunica. O viață fără comunicare ar fi un șir nesfârșit de frustrări, deoarece nu 
am ști cum să ne exprimăm nevoile și nici cum să înțelegem care sunt nevoile celor din jur. Tocmai de aceea, încă din cele mai străvechi 
timpuri, oamenii și-au creat diverse limbaje vorbite și/sau scrise, pentru a putea comunica unii cu alții. 

În era modernă, în care suntem atât de invadați de tehnologie, comunicarea orală pare să ocupe locul doi, în comparație cu 
comunicarea scrisă prin intermediul diferitelor mijloace disponibile acum. Însă tocmai din acest motiv, calitățile esențiale ale comunicării 
eficiente se pierd de cele mai multe ori, iar mesajele transmise nu conțin toate informațiile necesare de care au nevoie interlocutorii. 

În cadrul familiei, se  poate vorbi despre o trecere a rolurilor maritale de la model tradiţional la cel egalitar. Există o serie de studii 
care, analizând schimbările produse, concluzionează faptul că rolurile maritale au devenit mult mai egalitare. În acelaşi timp, alţi cercetători 
afirmă faptul că nu există o schimbare semnificativă în împărţirea rolurilor în familie. În pofida faptului că femeile şi-au asumat, din ce în 
ce mai mult, rolul de co-producător dobândit  odată cu integrarea pe piaţa muncii, diviziunea muncii în gospodărie este tot cea tradiţională 
şi rolul dominant al bărbatului „cap de familie” este încă valabil.  

Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcţionarea optimă a oricărei colectivităţi umane, indiferent de natura şi 
mărimea ei și, în cadrul familiei, ea joacă rolul determinant în realizarea coeziunii acesteia. Schimbul continuu de mesaje generează unitatea 
de vedere şi, implicit, de acţiune, prin armonizarea cunoştinţelor privind scopurile, căile şi mijloacele de a le atinge, prin promovarea 
deprinderilor necesare, prin omogenizarea relativă a grupurilor sub aspect afectiv, emoţional şi motivaţional (opinii, interese, convingeri, 
atitudini). Comunicarea este definită drept procesul prin care se schimbă informaţii între emiţător şi receptor. Definiţia acoperă o mare 
varietate de schimburi de informaţii, inclusiv acela între persoane, care este apanajul comunicării interpersonale.  

În cadrul procesului de comunicare realizat de fiecare individ, ponderea cea mai importantă o deţine, oarecum surprinzător, limbajul 
neverbal, datorită faptului că acest tip de comunicare este deosebit de subtil şi de complex, având un grad redus de conştientizare. Limbajul 
neverbal este urmat de cel  paraverbal şi apoi de către limbajul verbal.  

Profesorii îi percep uneori pe părinți ca fiind reci și amenințători, așa că este bine ca părinţii să fie permanent implicaţi și să-şi 
manifeste dorinţa de a colabora cu profesorul/profesorii. 

Din perspectiva celor trei categorii de actori implicati - părinți, profesori, copii - se pot evidenția elemente de bază ale implicării în 
comunicare și activități comune. 

Din perspectiva importanței implicării părinților în activităţi coordonate de şcoală, se remarcă faptul că: 
• Implicarea părinților îmbunătățește performanțele şcolare ale copiilor. Cu cât părintele este implicat mai mult, cu atât şansa de 

succes şcolar a copilului este mai mare. 
• Implicarea părinților duce la un comportament al copiilor în clasă mai bun. 
• Un părinte poate influenţa decisiv atitudinea copilului față de școală, comportamentul la clasă, stima de sine și motivația. 
• Părinții ar trebui să rămână la fel de implicaţi în educația copiilor lor, de la nivel preşcolar până la liceu inclusiv. 
• Formarea adecvată și disponibilitatea resurselor necesare pot ajuta părinții să se implice. 
• Exerciţiile de lectură ale copilului împreună cu părinţii îmbunătăţesc considerabil abilitățile copilului si de aceea școlile caută în 

mod activ modalități pentru a-i implica pe părinți. 
• Implicarea părinților ridică moralul profesorilor. 
• Implicarea părinților aduce beneficii atât pentru copii, cât și pentru părinți. Părinții vor avea o mai bună înțelegere a curriculum-

ului și a activităților școlare și vor comunica mai bine cu copiii lor. 
Din perspectiva importanței implicării profesorilor în procesul comunicării se remarcă că profesorii ar trebui : 

• să fie foarte buni în profesia lor; 
• să exceleze în comunicare; 
• să primească informații; 
• să înțeleagă, să sintetizeze și să exprime ideile la un nivel ridicat/adecvat; 
• să fie în măsură să transmită cunoștințe, atitudini și valori în același timp; 
• să demonstreze grija pentru elevii încredințati lor; 
• să-i ajute pe elevi în privinţa motivaţiei de a învăța. 

 Au fost identificate și strategii de soluţionare a conflictelor comunicaționale în familie. Ele constau în:  
• abordarea rațională - unde partenerii de cuplu valorizează medierea înţeleasă ca dorinţă împartaşită de atingere a consensului şi 

toleranţă reciprocă. Etapele principale sunt abordarea imediată a problemei şi discutarea ei până la epuizare. 
• abordarea emoțională - unde partenerii manifestă comportamentul de abandonare şi retragere, rezultatul fiind amânarea discuţiei. 

Soluţionarea se realizează tardiv, fie prin reluarea discutării problemelor, fie prin trecerea lor definitivă într-o sferă tabu. 
Ce putem face pentru dezaccelerarea şi normalizarea gândirii?  
1. Să le oferim o relaţie profundă cu noi, în loc de a le oferi un exces de lucruri materiale;  
2. Să îi pregătim pentru a se confrunta cu eşecul; 
3.  Să-i învăţăm să gândească, în loc să-i criticăm. 

 În familie trebuie să vorbim nu doar despre ce am mai făcut, ce fac copiii, ce mâncăm, ce mai cumpărăm, ci mai ales despre ce ne 
place sau nu ne place, ce ne supără, ce se întâmplă în mintea copilului care are probleme la şcoală etc. 

Tot a comunica în mod autentic înseamnă a asculta ce spune celălalt, a avea răbdare să îi dăm fiecăruia - partenerului, copilului, 
bunicului, socrului - posibilitatea de a-şi exprima până la capăt opinia. În măsura în care aceste condiţii sunt îndeplinite, comunicarea în 
familie are şanse de reuşită. Asta înseamnă că membrii familiei vor şi pot să vorbească deschis despre ceea ce gândesc şi mai ales despre 
ceea ce simt. Astfel pot sta faţă în faţă cu emoţiile şi sentimentele fiecăruia, ceea ce conduce la formarea unor relaţii familiale bazate pe 
încredere, iubire şi respect.  

Crearea şi menţinerea unei atmosfere echilibrate în familie reprezintă garanţia unei dezvoltări frumoase a copiilor. Viitorul acestora 
depinde de capacitatea părinţilor de a se înţelege şi a se respecta reciproc. Astfel, copiii au şansa de a creşte într-un mediu sănătos, fără 
tensiuni, fără agresivitate fizică şi verbală. 
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ROLUL  FAMILIEI   ÎN   DEZVOLTAREA  COPILULUI 
 

Prof. Dima Ionel 
Școala Gimnazială Nr. 24 Timișoara 

 
      În puține cuvinte Michael J. Fox sublinia rolul familiei spunând: „ Familia nu este un lucru important, este totul ”. Primele îngrijiri, 

primele noțiuni, copilul le primește în interiorul familiei. Obiceiurile legate de hrană, stilul de viață, limbajul devin apropiate  copilului, în 
familie. În familie, copilul învață ce este binele și ce este răul, ce este permis și ce nu, învață cum să se îmbrace, cum să vorbească, cum să 
se comporte, cum să își respecte familia și semenii, ce reguli de igienă trebuie să respecte pentru a – și proteja sănătatea. 

      Familia contribuie la responsabilizarea copiilor în adoptarea unui stil de viață sănătos. Din familie, copilul știe că trebuie să facă 
baia zilnică, că trebuie să se spele pe mâini înante de a se așeza la masă, că trebuie să respecte mesele regulate, să mănânce rațional, să 
doarmă minim opt ore pe zi, să se ferească de situații periculoase, să respecte regulile de circulație, să nu facă abuzuri privind alimentația, 
să facă sport, contribuind astfel la dobândirea unei bune stări de sănătate. 

      Gestionarea situațiilor stresante, copilul o învață, tot în familie. Dacă familia, prin adulții care o compun, nu constituie un exemplu 
pozitiv, copilul se va manifesta și el ca atare. Stăpânirea de sine, răbdarea, perseverența, cumpătarea, adaptarea la situații noi, sunt lucruri 
care se învață tot în familie. Familia, fie că se rezumă la părinți, frați sau și bunici trebuie să dea dovadă de flexibilitate și să se adapteze 
permanent la noile cerințe. Respectul reciproc, răbdarea trebuie să caracterizeze relațiile dintre membrii familiei în care copilul se dezvoltă. 

      În familie, copilul învață să se exprime, să ia propriile decizii. Menținerea unei atmosfere echilibrate în familie reprezintă premiza 
unei dezvoltări sănătoase a copilului, pe toate planurile. Este important ca mediul în care crește copilul să fie sănătos. Copilul nu trebuie să 
sufere manifestări de agresivitate fizică sau verbală și nici măcar nu trebuie să fie martorul unor asemenea scene dintre adulți. 

      Perioada copilăriei se caracterizează prin maximă receptivitate, curiozitate. Grija față de propria persoană, față de semeni, față de 
mediu constituie premize ale adoptării unui stil de viață sănătos. Conștientizarea copiilor asupra problemelor legate de sănătate este foarte 
importantă deoarece este mai ușor să previi decât să tratezi o anumită afecțiune.Viitorul societăţii este determinat de calitatea viitorilor ei 
membrii. Familia trebuie să pregătească copiii  pentru școală, pentru succesul școlar. Atitudinea față de muncă își are originea în familie. 

      Familia trebuie să comunice cu ceea ce denumim școală. Dacă școala prelucrează și face accesibile cunoștințe din cele mai variate 
domenii, familia trebuie să vină în sprijinul școlii, nu pentru a prelua din sarcinile acesteia, din atibuțiile profesorilor, ci pentru a contribui 
la dezvoltarea personalității copiilor de așa manieră încât aceștia să își poată atinge potențialul.  

      Copilul trebuie să vină din familie cu capacitatea de a stabili raporturi între obiecte, fenomene, imagini, de a le combina. Copilul 
trebuie să aibă capacitatea de a interpreta, de a ordona, de a selecta. Copilul trebuie să dispună de  anumite capacități intelectuale pentru a 
se putea adapta cerințelor societății manifestate prin cerințele școlii. Personalitatea copilului se află la intersecția dintre ereditate și mediu. 
Considerăm că un copil poate întâmpina un eșec, fie el și școlar din cauza unor greșeli ale părinților sau ale profesoruilor lui. 

      Basmele citite copiilor, în familie, contribuie la dezvoltarea gândirii, la alimentarea dorinței de cunoaștere a acestora. Procesul 
cunoașterii este fără îndoială dificil, dar fiecare drum începe cu un pas. Procesele psihice complexe,cum ar fi gândirea abstractă, memoria 
logică se dezvoltă treptat, în timp, mai întâi în familie și apoi și în afara acesteia, la școală. Mai trebuie subliniat faptul că, din familie, 
copilul vine cu simțul dreptății, al utilului, al frumosului, al moralului. Adulții sunt observați de către copii în cele mai neobișnuite ipostaze, 
iar exemplul personal pe care îl poate oferi părintele contează foarte mult. 

      Progresul societăţii umane nu este posibil fără muncă. De acasă, copilul vede cât de importantă este munca. El va încerca să își 
ajute părinții, după puterile sale, va încerca să participe la activitatea pe care aceștia o desfășoară, să ajute la treburile gospodărești. 
Părinților le revine rolul de a încuraja astfel de manifestări deoarece adaptarea copilului la școală se va realiza mult mai ușor. Copilul va 
înțelege că este rândul lui să muncească, să învețe la școală. Şcoala trebuie respectată şi sprijinită de părinţi. În afirmarea talentului şi a 
creativităţii un rol deosebit de important revine muncii. 

      Implicarea familiei în dezvoltarea copilului nu se poate mărgini doar la transmiterea unor informații. Copiii trebuie impulsionați nu 
neapărat să știe cât mai multe, ci să se implice cât mai mult, să treacă informațiile prin filtrul propriei gândiri, să aibă propria opinie, să 
găsească argumente care să o susțină, să găsescă legături între situații, obiecte, fenomene, care aparant nu depind una de alta. Justificarea 
răspunsurilor date, a corelațiilor realizate este un exercițiu care pregătește dezvoltarea gândirii critice, un exercițiu care sporește stima de 
sine și încrederea în capacitatea propriei persoane, fără de care o dezvoltare autentică nu poate avea loc. 

         Din familie, copilul vine cu propiul set de valori. Empatia, respectul, căldura, înțelegerea, copilul le va căuta și în afara familiei, 
depășind atașamentul afectiv față de propria familie, acest fenomen reprezentând premiza pentru o veritabilă socializare. Fiecare copil este 
unic, vrea să se simtă respectat, acceptat. Nevoia de stimă reprezintă o valoare care ne urmărește pe tot parcursul vieții și de aceasta depinde 
integrarea noastră socială. Competențele de comunicare se dezvoltă în familie și determină dinamica dezvoltării personalității, a atitudinilor, 
a convingerilor. Teama de a greși poate atrage eșecul. Aici, familia, trebuie să aibă grijă să nu timoreze copilul. Dimpotrivă,  optimismul 
poate reprezenta cheia succesului. Cei ce văd în fiecare zi o nouă șansă nu au decât de câștigat. Mobilizarea persoanei în vederea atingerii 
țelului propus, determinarea ei pot ajuta persoana să își atingă și chiar să își depășească potențialul. 

      Mutaţiile ce au loc permanent în ştiinţă şi tehnică exercită presiuni asupra fiinţei umane de a fi supusă unei învăţări continue, pe 
întreg parcursul vieţii sale. Cultura generală este o sinteză între tradiţie şi inovaţie, între valorile autentice ale trecutului şi noile date ale 
ştiinţei, tehnicii şi artei, literaturii şi filozofiei. Ea cuprinde cunoştinţe fundamentale din toate aceste domenii exprimate în inteligenţă, 
raţiune şi sensibilitate umană. Cultura generală are caracter informativ complex. 
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  Cel mai important element al muncii noastre este familia. Noi sperăm să creăm o legătură indisolubilă în cadrul familiilor.  
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 Familia reprezintă piatra de temelie a intregii noastre afaceri – Walt Disney. 
În familie, copilul deschide ochii, vede chipul mamei, aude glasul acesteia și se conectează la lumea exterioară lui și treptat crește, se 

dezvoltă și comunică cu cei dragi lui. 
 O mamă râde râsul nostru, varsă lacrimile noastre, iubește iubirea noastră, suferă teama noastră. Trăiește bucuriile și necazurile 

noastre și împărtășește speranțele și visurile noastre – Julia Summers. 
Mama este aceea care se identifică cu toate problemele copilului, persoana în care copilul are încredere și căreia îi poate spune totul, 

persoana care îl înțelege, care îl ocrotește și îl iubește necondiționat. 
 „În brațele drăgăstoase ale mamei, copilașul adoarme liniștit.” Victor Hugo 
 „Mama mea este superbă. Pentru mine, ea este perfecțiunea.” Michael Jackson 
Primul contact cu lumea exterioară, copilul îl realizează prin intermediul mamei. 
 „ Părinții au mai mare grijă de fericirea copiilor, decât copiii înșiși, căci ei nu se lasă orbiți de patimi sau îmbolduri necugetate și 

orânduiesc totul cu mai multă înțelepciune, astfel încât, cu timpul și copiii să se declare mulțumiți ” – Carlo Goldoni. 
 „Cel mai important lucru pe care parinții îi pot învața pe copiii lor este cum să se descurce fără ei” – Frank A. Clar 
 „ Am avut o familie iubitoare și în această privință am fost norocos, pentru că acest lucru m-a salvat de la unele tentații ” –Aristotel. 
Într – o familie, deosebit de importantă este comunicarea, în adevăratul ei sens. Copilul nu trebuie să se sfiască în a-și manifesta 

nedumerirea, teama, îndoielile. Dezbaterea problemei, în familie, reprezintă cheia pentru rezolvarea unei situații problemă, fără ca 
părintele să încerce să-și impună punctul de vedere. 

   „Există doar două moșteniri de durată pe care sperăm să le oferim copiilor noștri. Una este reprezentată de rădăcini, iar cealaltă, 
de aripi”- Goethe. 

Familia face legătura cu trecutul, dar în același timp trebuie să își canalizeze efortul pentru viitor. Experiența de viață a înaintașilor 
trebuie valorificată, nu repetată. 

 „În orice mod imaginabil, familia este legătura noastră cu trecutul şi podul către viitorul nostru” – Alex Haley. 
 Familia reprezintă punctulde sprijin al fiecărui individ. În familie un individ poate fi el însuși, cu suișuri și 

coborâșuri, cu bucurii și cu necazuri. 
 „Arată-mi o familie de cititori, şi-ţi voi arăta oamenii care pun în mişcare lumea” – Napoleon Bonaparte. 
 Bazele educației se pun în familie. Fenomenul cunoașterii începe în familie. Rațiunea și experiența sunt mijloacele principale de 

descoperire, de cunoaștere. Primele experiențe de viață le trăiește copilul în sânul familiei. 
 „Așa cum merge familia, așa merge națiunea și așa merge toată lumea în care trăim” – Papa Ioan Paul al II-lea. 
 „Menţinerea unei familii fericite necesită multe, atât din partea părinţilor, cât şi din partea copiilor. Fiecare membru al familiei 

trebuie să devină, într-un fel special, servitorul celorlalţi” – Papa Ioan Paul al II-lea. 
Familia este celula de bază a societății, iar societatea este suma acestor celule. 
 „Familia este una din capodoperele naturii” – George Santayana 
Trebuie recunoscut rolul important al familiei în sprijinirea fiecărui membru al familiei. Sentimentul puternic de apartanență 

mobilizează, dă fiecărui membru al familiei, puteri nebănuite. 
 „Un om nu ar trebui niciodată să-şi neglijeze familia pentru afaceri” – Walt Disney. 
Important pentru un om este să știe să își aleagă prioritățile, să se ocupe și de familie și de muncă. Comunicarea joacă aici un rol 

foarte important. Un om foarte ocupat cu serviciul, va putea fi sprijinit de ceilalți membrii ai familiei în variate moduri, de la preluarea 
unor sarcini, până la ieșirea în întâmpinare în rezolvarea problemelor. 

 „Familia nu este un lucru important, este totul” – Michael J. Fox 
Împletirea vieții de familie cu obligațiile de serviciu, cu greutățile inerente vieții, reprezintă o provocare, dar nu este imposibil de 

realizat, depinde doar de individ, de capacitatea lui de a face față simultan mai multor probleme. 
 „ Nimeni nu poate face pentru copilași ceea ce fac bunicii. Bunicii împrăștie un fel de praf de stele peste viețile micilor copii” - 

Alex Haley. 
 „ Atunci când bunicii intră pe ușă, disciplina zboară pe fereastră ” - Ogden Nash. 
Un rol important în viața copiilor, îl au alături de părinți, bunicii, mult mai răbdători, îngăduitori, iubitori. 
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Familia este centrul universului, este esența vieții pe pământ, un izvor nesecat de iubire și respect, o comunitate de viață și iubire. 

De-a lungul timpului, familia, fie ea tradițională, fie modernă, a dovedit că are un rol foarte important în societate, valoarea ei crescând din 
sufletul femeii, așa cum Maica Tereza spunea că „femeia este inima familiei”.  

Dacă am urmări accentual pe care scriitorii l-au pus pe familie în operele lor am observa că tema familiei este una dintre temele 
recurente și cele mai importante din literatura română, regăsindu-se în operele foarte multor scriitori, care încearcă să o înfățișeze sub 
diferite forme și care nu își va pierde nicicând din strălucire, atâta timp cât scriitorul va încerca să țină pasul cu vremurile, înfățișând o 
lume veridică. 

Chiar dacă erau țărani sau orășeni, chiar dacă erau culți sau nu, membrii familiei erau la fel ca cei din ziua de azi. Problemele din 
trecut s-au perpetuat de-a lungul vremii, astfel că, observăm cum unii se căsătoreau pentru bani, alții se căsătoreau din dragoste sau, alții 
erau de mult timp împreună și păreau fericiți, dar aveau și o altă relație paralelă sau, alții care se iubeau până la moarte. Așa sunt familiile 
și azi.  
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Mihail Sadoveanu prezenta în romanul „Baltagul” o familie, al cărei model de iubire a trecut dincolo de moarte când Vitoria Lipan 
a simțit că i s-a întâmplat ceva soțului ei. Cunoscându-și foarte bine soțul, precum și obiceiurile lui, femeia știa cât timp va petrece el pe 
drum și în cât timp trebuia să se întoarcă acasă. Cu fiecare zi care trecea și nu apărea, ea se îngrijora și mai tare și de aceea ia decizia să 
plece și să-l caute. Ea pleacă la drum împreună cu fiul ei, un alt membru al familiei, punându-și acum baza în el, chiar dacă era un flăcău 
de 17 ani. După lungi căutări, femeia află adevărul așa cum prevăzuse din semnele ce i se arătaseră, căci era tare suterstițioasă. Dragostea 
ei de peste douăzeci de ani nu a fost lipsită de greutăți, pentru că Nechifor era petrecăreţ și o făcea geloasă. Vitoria Lipan și-a crescut copiii 
în spiritul respectării tradițiilor. Ea a creat în Gheorghiţă un urmaş demn al tatălui dispărut prematur, conducându-l pe un traseu de iniţiere. 
Tânărul, cu mama lângă el şi cu imaginea tatălui în faţa sa, parcurge un drum anevoios, în care învaţă despre forţa iubirii, despre sensul 
dreptăţii şi despre valoarea datoriei, dar și despre respectarea tradiției. În privința educației Minodorei, Vitoria se dovedește o păstrătoare 
a tradițiilor arhaice, romanul formând imaginea unei societăți arhaice, păstratoare a unor tradiții care au supraviețuit trecerii timpului. Desi 
fata avea alte idei, Vitoria reușește să îi modeleze gândirea după mersul normal al lucrurilor, așa cum gândea ea. 

Un alt tip de familie prezentată de această data de Ioan Slavici este cea din romanul „Mara”, o familie de mici burghezi dintr-un târg 
ardelenesc, de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Aici sunt subliniate consecințele nefaste ale absenței figurii paterne, respectiv ale unei figuri 
paterne corupte asupra descendenților. În centrul romanului, din acest punct de vedere, stau două familii: una care se grupează în efortul de 
a contracara consecințele dispariției tatălui (Mara și copiii ei), respective, cealaltă, care are un tată semiabsent și tiranic (Națl și mama lui). 
Familia Marei este constituită dintr-o văduvă săracă, dar întreprinzătoare și ambițioasă cu doi copii: Persida şi Trică.  

Se poate afirma că „Mara” este romanul maternității, căci Mara este un personaj ce încearcă să-și depășească condiția și să câștige 
respectul celor din jur. Fiind un roman de formare, opera urmăreşte, prin derularea faptelor, maturizarea celor doi copii. Astfel, Persida, 
încălcându-şi destinul şi, de asemenea, legile morale şi sociale, se căsătoreşte cu Naţl, formând o nouă familie. 

 Spre deosebire de familia Marei, care respectă canoanele societăţii, familia Persidei s-a format pe ideea libertăţii individuale, în 
ciuda diferenţelor etnice şi religioase dintre cei doi. Iubirea a stat la baza formării noii familii, iar naşterea copilului aduce armonie familiei. 
Ambele familii trăiesc drame, care dovedesc incapacitatea părinților de a-și educa corespunzător copiii, de a forma din ei rezultatul copilului 
model. 

 Dacă până acum femeia îndeplinește rolul principal în familie, familia fiind coordonată pe linie feminină, în romanul lui Marin 
Preda, „Moromeţii”, Ilie Moromete are statutul de cap al familiei, fiind foarte autoritar. Romanul „Moromeţii” are ca temă prezentarea 
lumii rurale în conflict cu timpul, satul din Câmpia Dunării fiind reprezentat prin imaginea familiei lui Ilie Moromete. Aceasta este formată 
din: tatăl- Ilie, soția - Catrina, copiii din prima căsătorie - Paraschiv, Nilă, Achim şi ceilalţi copii: ai Catrinei - Tita, Ilinca și singurul copil 
al lor - Niculae. Ilie Moromete este situat în centrul atenției, iar în jurul lui gravitează celelalte personaje, el dovedind calitățile veridice ale 
unui lider, respectat în sat.  

Imaginea familiei este construită pe baza unor conflicte: cel dintre Ilie Moromete şi Catrina, cel dintre Ilie Moromete şi Niculae, 
dintre acesta şi fiii lui, care vor pleca la Bucureşti. Familia Moromeților este marcată de lipsa comunicării și a afectivității, relațiile dintre 
membrii ei sunt tensionate și duc la destrămarea acesteia, anticipată chiar din scena cinei, prin așezarea la masă.  

Opera este un roman al destrămării relaţiilor familiale datorită caracterului autoritar și lipsit de orice gest de afectivitate al capului 
familiei. 

Un alt tip de familie este tipul familiei bazate pe interes, întâlnit în romanul „Ion” al lui Liviu Rebreanu. Aici personajul principal 
care dă titlul operei s-a căsătorit din interes cu Ana, pentru pământ. Deși o iubea pe Florica, fată frumoasă de altfel, dar săracă, o alege  pe 
Ana, urâtă, dar bogată, care îi oferea șansa de a deveni bogat. Pentru Ion, pământul însemna situaţie socială, demnitate umană, posibilitatea 
de a munci cu folos. El încearcă să depăşească starea de inferioritate socială şi morală în care se află. Romanul „Ion” a lui Liviu Rebreanu 
este o monografie a satului ardelenesc de la începutul secolului al XX-lea și urmărește destinele mai multor familii: familia lui Ion Pop al 
Glanetașului, familia învățătorului Herdelea, familia Baciu, familia Bulbuc și familia Floricăi Oprea. Din nou, și aici, sentimentele nu sunt 
plasate pe primul loc, personajele nu se conduc după „glasul inimii”. 

Aceste modele de familii au reprezentat cândva familia românescă tradițională, au fost sursa de inspirație pentru scriitorii literaturii 
noastre, dar au rămas practic acolo, între filele cărților, devenind în timp licărul de analiză a generațiilor următoare. 

Și Ion Luca Caragiale a conturat foarte bine familia în schițele sale, dar într-un mod comic.  
Amintind de opera „D-l Goe” cucoanele care încercau să lase impresia de doamne elegante, erau de fapt lipsite de orice gest de 

educatre. Copiii acestora nu aveau cum să primească o educație aleasă deoarece nici ele nu o aveau, în plus limbajul lăsa de dorit. Personajele 
acestei opere vin din altă societate în comparație cu cele prezentate mai sus.  

Tot așa îl avem pe Ionel din schița „Vizită”, unde, la fel, băiatul este produsul educației fără reguli, fără limită, copilul căruia îi este 
permis orice, răsfățat fără margini. Pentru copil, familia este mediul cel mai favorabil pentru formarea și dezvoltarea sa, asigurându-i 
condiții pentru ca acesta să se simtă în siguranță și protejat atât fizic, cât și psihic, în orice perioadă a vieții lui. Familia este mediul esențial 
pentru destinul copilului, este imaginea pe care copilul o copiază și o modelează. El este produsul părinților. 

Familia este în centul atenției la Caragiale și în piesa de teatru „O scrisoare pierdută”, o familie în care adulterul este pus în scenă 
prin relația lui Zoe cu Ștefan Tipătescu, o relație ascunsă bine astfel încât soțul, Zaharia Trahanache, nu crede nimic. Mai mult, Zaharia 
luptă pentru salvarea imaginii soției și a prefectului, căutând argumente împotriva celui care a luptat să scoată în evidență acest fapt. Nu 
doar această familie se confruntă cu problema adulterului în acea vreme, în acea societate atât de actuală și acum. Agamemnon Dandanache, 
canalia care ajunge să câștige alegerile, este votat fiindcă a avut un moment de sclipire diavolească atunci când a găsit în buzunar un bilet. 
Era biletul ce putea distruge o altă familie. 

Modelele de familie sunt diverse, schimbate de-a lungul secolelor, afectate de transformările sociale și economice, însă, cu toate 
acestea, familia rămâne cel mai important dar de la Dumnezeu alături de dragoste, alături de tot ceea ce este mai frumos pe acest pământ, 
este pace, este strălucirea soarelui, este zâmbet și este TOTUL.  

Familia este binecuvântare şi icoană a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate, un spaţiu sacru orientat spre viaţă şi iubire eternal, în 
care copilul îşi formează prima imagine despre lume şi societate, învață credința în Dumnezeu şi cultivă dragostea și respectul față de 
semeni, ia contact cu fericirea și blânbețea, sinceritatea,  create în sânul familiei, așa după cum afirmă și Sorin Brotnei că „Fericirea constă 
într-o familie frumoasă.”   
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ROLUL   FAMILIEI   ÎN   DEZVOLTAREA   LIMBAJULUI 
Dir.adj.prof. Din Andreea Maria 

Șc.Gim.,,Anton Pann,, Rm.Vâlcea, Jud.Vâlcea 
 
Formarea unei personalităţi valoroase, în armonie cu lumea în care trăieşte, cu cea pe care o cunoaşte şi cu sine însăşi este o 

permanenţă a educaţiei din toate timpurile. Deoarece tot ce există există exclusiv prin limbă şi nicidecum altfel, una dintre condiţiile 
dezvoltării unei asemenea 128 personalităţi este dezvoltarea unui limbaj bogat, corect gramatical, elevat stilistic.  

Deoarece educaţia începe în familie, învăţarea iniţială a limbajului îşi are originea tot în sânul familiei.  
Familia, ca valoare, fenomen antropologic, instituţie socială, evocă ideea unui spaţiu uman important, în interiorul căruia se învaţă 

nu doar limbajul, ci se mai produc interacţiuni şi procese complexe de intercunoaştere, formare şi devenire a personalităţii, se proiectează 
şi se dezvoltă individul ca fiinţă socială, se impun norme şi reguli de conduită care sunt transmise prin limbaj, se naşte sentimentul de 
apartenenţă la neam şi la comunitatea umană.  

Familia îşi creează imaginea prin comunicare, eforturi conştiente de tip moral, spiritual, intelectual, economic şi civic; prin asumarea 
aceluiaşi destin, prin personalizarea şi nuanţarea relaţiilor familiale în funcţie de valorile eternumane, virtuţile membrilor săi, anturajul şi 
istoria comună, care se cer a fi cunoscute şi promovate.  

Aşadar, familia reprezintă mediul educaţional cu influenţă decisivă asupra formării personalităţii umane. Una dintre cele mai 
cunoscute definiţii date acestui termen aparţine lui G. Murdock, care afirmă că „familia este un grup social caracterizat printr-o locuinţă 
comună, cooperare economică şi reproducere”.  

Analizând grupul familial în raport cu educaţia copiilor, Elisabeta Stănciulescu susține că familia reprezintă „unitatea socială 
constituită din adulţi şi copii, între care există relaţii de filiaţie naturală (de sânge) sau socială”. Potenţialul educogen al familiei este 
condiţionat de structura acesteia, de stilul de viaţă al membrilor, de climatul socioafectiv existent, precum şi de statutul socioeconomic al 
adulţilor.  

Dincolo de diversităţile interfamiliale, studiile de psihosociologia familiei au pus în evidenţă existenţa unor caracteristici comune 
ale climatului familial:  

• prin intermediul instituţiei familiale are loc conservarea şi transmiterea de la ascendenţi la descendenţi a limbajului, 
obiceiurilor, tradiţiilor şi mentalităţilor caracteristice societăţii;  

• asimilarea de către copil a cutumelor familiale se produce în mod spontan, în virtutea situaţiei de coabitare, uneori chiar fără 
a fi comunicate verbal;  

• componenta atitudinală a părinţilor, exprimată prin stilul de viaţă al acestora, exercită cea mai puternică influenţă asupra 
conduitei morale a copilului şi asupra formării concepţiei lui despre lume şi viaţă;  

• fiecare familie are un cod valoric pe care îl respectă şi la care se raportează atât adulţii, cât şi copiii în majoritatea situaţiilor 
de viaţă;  
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ȘCOALA   FAMILIEI 
 

Prof. Dîngă Luminița Melania 
Liceul Teoretic Ghelari, Județul Hunedoara 

 
Când ai un copil, zâmbești tuturor. Construiești un album de familie. Numeri stelele împreună cu el. Copilul îți imită zâmbetul, apoi 

mersul, apoi vorbele. Vă țineți de mână, sunteți prieteni, vorbiți vorbele copilăriei. Săriți coarda împreună, jucați fotbal împreună. Seara, 
obosiți de atâtea proiecte făurite, unele pe punctul de a se concretiza, altele la care încă mai lucrați, vă așezați alături și citiți o carte. E o 
carte care-ți aduce aminte de copilărie.  

Uiți ranchiuna, îți ții promisiunile, râzi, ceri ajutor, cânți, gândești, asculți cântecul păsărilor, pe vremea înseratului te bucuri de 
lumina verzuie a licuricilor, închizi televizorul, vorbești despre gândurile tale, nu spui „Nu pot!” și nici „Nu vreau!”. 

Continui o tradiție a familiei: saluți primul oamenii pe care-i întâlnești pe stradă, ești curajos, ajuți vecinii, ești alături de un prieten, 
îi împrumuți jucăria ta, îi lauzi faptele bune, îl încurajezi, îngrijești pisica și cățelul din curte, citești iar, poate o poezie de data asta, scrii o 
poezie, stai drept când ți-e greu în viață, plantezi un copac. 

Mulțumește celor de la care ai învățat! Udă copacul să dea roade! 
Cum creștem copii puternici? Cei șapte ani de acasă sunt cheia! O să fiți surprinși când o să aflați părerea mea despre educația copiilor 

noștri. Nu sunt o negativistă, cu toate că sfaturile mele par a începe toate cu un cuvânt cu conotație negativă. Așadar, un părinte care 
protejează copilul de tot ceea ce îl înconjoară, îl împiedică să experimenteze. Copilul învață din greșeli, facând greșeli, învață să le îndrepte. 
Nu e nimic rău în a greși, atâta timp cât înveți din greșelile tale, căci nimeni nu este perfect. Copilul va ști că poate face singur multe lucruri 
dacă îl lași să le facă singur, fără ajutor, dar supravegheat. Dacă conștientizează că poate trece singur de dificultățile întâmpinate, va învăța 
să fie perseverent și să aibă încredere în forțele lui. 

Părintele e responsabil să îi arate copilului cum să facă față sentimentelor, cum să le gestioneze și cum să treacă mai departe atunci 
când se simte pregătit. Părintele nu își protejează copilul de responsabilități pentru că acesta este capabil să ducă la îndeplinire sarcini: în 
gospodărie,  pe terenul de joacă, în clasă, în cercul de prieteni. Au responsabilitatea de a-și face temele, de a-și pregăti caietele și cărțile 
pentru a doua zi, de a-și păstra în bună ordine lucrurile proprii. Consecințele alegerii de a nu duce la îndeplinire sarcinile și responsabilitățile 
atribuite trebuie suportate de copil. Nu îi vom face noi ghiozdanul, nu îi vom scrie noi temele.  

Faptul că un copil nu suferă, nu plânge, nu este dezamăgit, nu îl face să fie puternic, ci faptul că, trăind aceste sentimente, nu este 
doborât, nu este deziluzionat, știe că viața are și bune și rele și că el poate să depășească toate obstacolele și poate realiza tot ceea ce își 
dorește cu o mentalitate de învingător. Dezamăgirea sau eșecul reprezintă o parte normală a vieții și copilul trebuie să le accepte și să 
meargă mai departe pentru a-și îndeplini dorințele și idealurile.    
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Iubirea unui părinte înseamnă și curajul de a lăsa copilul să depășească situații care presupun un disconfort și de a-l învăța cum să 
iasă din zona de discomfort și să înfrunte o temere. E deosebit de important ca el să știe că singurul mod de a depăși o frică este acela de a 
acționa, de a avea curajul de a explora, părintele stând prin preajmă Copilul poate simți oboseală, teamă, nesiguranță, frică, rușine. El strigă 
după ajutor atunci când pierde controlul și are nevoie de ajutorul nostru iubitor, are nevoie de cineva care să îi fie alături. Încrederea și 
calmul din partea părintelui îl fac pe copil să fie încrezător și să se simtă în siguranță. Copiii trăiesc orice situație cu intensitate mărită, 
indiferent dacă este vorba despre bucurie, frică sau supărare. Calmitatea părintelui este un model bun pentru copil. O reacție negativă a 
părintelui va intensifica discomfortul pe care îl simte copilul. 

Ceea ce părintele ar trebui să facă zilnic, indiferent de cât de obosit vine de la serviciu, este să se oprească din ceea ce face și să ofere 
copilului afecțiunea de care are atât de multă nevoie, să îi zâmbească și să îl mângâie. O legatură afectuoasă între părinte și copil e benefică 
în dezvoltarea emoțională și fizică a copilului. Copilul va comunica mai bine cu părintele, va avea încredere în sine ridicată, va avea 
rezultate mult mai bune la învățătură și mai puține probleme comportamentale și emoționale.  

Este dovedită strânsa legătură între mamă și copilul ei, încă din primele zile de viață. Un copil cu o mamă care își exprimă afecțiunea 
față de el devine un adult echilibrat emoțional, rezistent la stres, optimist. Nu-ți vorbi de rău copilul, indiferent dacă acesta este sau nu de 
față și îndreaptă-i atenția asupra a ceea ce vrei să educi bun în el. Spune-i „Mulțumesc” și „Te rog”, povestește-i experiențe din viața ta, 
așa va învăța bunele maniere. 

Învățarea nu este doar acumulare de cunoștințe, ea este un proces de transformare a ideilor, un proces prin care privești ideile vechi 
cu ochi noi, mai experimentați. Șansa de a învăța ceva va reveni pe parcursul anilor de școală și elevul, care a crescut și e mai matur în 
gândire acum, va învăța lecția mai ușor. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei și un punct comun pe care îl are aceasta cu școala este orientarea școlară și 
profesională. Cei mai mulți părinți sunt bine intenționați în alegerea unei profesii pentru copilul lor. Dar buna intenție nu ține loc de 
competență și pricepere. 

A fi părinte bun înseamnă să fii pregătit și să dorești schimbarea pentru copil, să fii pregătit să îți vezi limitele și să poți să înțelegi, să 
fii pregătit să te joci cu copilul tău, să-i oferi încredere, să îi arăți că e valoros și că face parte din familie, să îți exprimi încântarea pentru 
ceea ce face el. 

Părerea mea este că educația primită acasă este în primul rând vinovată de performanțele scăzute ale copiilor la școală, nu profesorii 
și școala. Implicarea părinților în viața copiilor este un rol pe care aceștia nu ar trebui să îl neglijeze. Ei sunt cei care ar trebui să se implice 
în activitățile școlare și să îi facă să înțeleagă importanța școlii. Părinții ar trebui să îl obișnuiască pe copil să reducă timpul petrecut în 
fața calculatorului sau la televizor, să se culce mai devreme, astfel încât să își facă orele de somn, să se trezească la aceeași oră dimineața, 
să respecte programul rezervat temelor și lecturilor suplimentare, pentru a-l obișnui cu responsabilitățile școlare. Copilul este sensibil la 
magia lecturii, a povestitorului și trebuie implicat cu pași mici pe tărâmul poveștilor: mama citește o pagină, el următoarea. Lectura trebuie 
percepută ca o activitate plăcută, recreativă. Aceasta se creează în timp prin efort din partea școlii și familiei, cu răbdare și implicare, cu 
timp și pricepere din partea noastră în îndrumare. 

Cei șapte ani de acasă influențează întreaga existență a copilului, iar părinții sunt modele pentru copiii lor. Familia este cea care 
mediază comunicarea cu școala. Școlarul are nevoie acasă de un mediu în care să se simtă în siguranță. Copilul simte că părinții se ocupă 
de el, că sunt interesați de problemele lui și de rezultatele școlare. În familie copilul își dezvoltă memoria, gândirea, spiritul de observație, 
dar și respectul, cinstea, grija față de lucrurile încredințate. 

Până la înscrierea într-o unitate de învățământ rolul principal în educație îl are familia, apoi rolul mai mare îl are școala, dar în 
continuare educația primită în familie nu este de neglijat. Între cei doi factori există un raport de complementaritate, acțiunea fiecăruia o 
completează pe a celuilalt. 

Colaborarea părinților cu școala duce la atingerea scopului educațional, formarea personalității copilului și a profilului de formare al 
adolescentului. Sarcina educării copiilor și a pregătirii lor pentru viață este foarte complexă și nu poate fi înfăptuită fără ajutorul familiei. 
Școala și familia trebuie să colaboreze deschis, într-un mod bazat pe încredere și ajutor reciproc. Ele urmăresc același scop educativ-
formarea tinerilor prin dobândirea de competrențe cheie.  

Părinții trebuie să aibă încredere în cadrele didactice și să nu proiecteze asupra copiilor propriile amintiri neplăcute din perioada 
școlii. Este de preferat ca părinții să ia legatura cu școala nu numai când sunt chemați la ședinte și lectorate cu părinții sau atunci când 
copiii se confruntă cu anumite dificultăți. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale școlii- serbări, spectacole, concursuri.  

 Ion Creangă spunea: „Fie-vă dragi copiii, purtați-vă cu ei blând, învățați-i ce e de folos, fiți drepți și-ți vedea că nu-s sălbatici. 
Schimbați-le des ocupația, jucați-vă cu ei căci între copii trebuie să fii și tu copil. Nu vă vărsați veninul amărăciunii voastre în sufletul 
copiilor, că-i păcat... ” 

Cea mai importantă relație din viața unui părinte este cea cu copilul lui pentru că poartă în ea responsabilitatea de a forma modul în 
care ei vor reacționa și percepe relațiile umane. Este o relație pe cât de frumoasă, pe atât de solicitantă uneori. Înainte ca un copil să aibă 
rezultate bune la învățătură, acesta are nevoie să se simtă în siguranță și iubit, acasă și la școală. Astfel, copilul va fi relaxat și va participa 
la activități fără teama de a greși, chiar dacă par grele. Comportamentul și faptele noastre educă urmatoarea generație. Așa că, dragi părinți, 
păstrați o relație deschisă cu micile vlăstare, descoperiți care le sunt îngrijorările, arătați-le că aveți încredere în ei, încurajați-i să-și urmeze 
pasiunile, ajutați-i să caute un scop în viață. 
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FAMILIA – SPRIJINUL COPILULUI 
 

Dumitrașcu Daniela 
Școala Gimnazială Râncaciov, jud. Dâmbovița 

 
 Familia urmărește să asigure satisfacerea unei complexe game de trebuințe și aspirații ale membrilor care o constituie. Dacă, sub 

aspectul menționat, ea are caractere comune cu alte asociații sau grupuri umane, familia se distinge de acestea prin unele trăsături care îi 
sunt absolut proprii și îi dau o semnificație de incontestabilă originalitate. Se admite, de astfel, că în general aceasta: 
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 este unicul grup social caracterizat de determinări naturale și biologice, singurul în care legăturile de dragoste și consangvinitate 
capătă o importanță primordială; 

 este singurul grup întemeiat esențial pe afecțiune, condițiile juridice sau normale practice mutuale acceptate neintervenind decât 
pentru a consolida legăturile reciproce de înțelegere rezultate din unitatea de aspirații și scopuri; 

 constituie cea mai mică societate umană, unitate elementară și totodată cea mai naturală și necesară, anterioară statului și oricărui 
alt grup social în perspectiva logică și cronologică; 

 se întemeiază în mod esențial pe valori de intimitate, armonie și bunăvoință, pure și imediate; 
 împacă în modul cel mai fericit respectul față de tradiție cu deschiderea spre viitor, pe de  o parte, aceasta transmite celor tineri un 

tezaur de experiențe moștenite, iar pe de altă parte, simplifică și prelucrează aceste experiențe proiectând în viitor planuri, speranțe 
și aspirații. 
A.Berge accentuează și alte calități. „Mediul familial – scrie acesta – îl satisface pe copil în măsura în care este un mediu afectiv 

trebuințelor sale elementare, adică în măsura în care este un mediu afectiv și protector, dublă condiție indispensabilă pentru ca ființa tânără 
să învețe să se construiască pe sine, să se situeze în raport cu ceilalți.”  

 Fiind cadrul cadrul natural în care se formează personalitatea copiilor, ea este totodată și factor de perfecționare a personalității 
părinților. 

 Insistând asupra rolului modelelor în procesul de educației, M. Peretti subliniază că: „formarea personalității nu este realizată prin 
cărți, școală, intervențiile autoritare ale tatălui față de copilul mare, ci se consolidează în urzeala relațiilor trăite în copilărie, adică în 
relațiile de comportament cu persoanele întâlnite zilnic, cu modul lor de a explica, de a comanda, de a cere, de a exprima sentimente, 
preocupări, preferințe.” 

 Capacitatea copilului de a capta și de a fixa imagini și impresii, de a trăi intens situații din viața reală o depășește în mod obișnuit 
pe aceea a adultului. O explicație a acestei receptivități intense, totodată, universul obiectiv care confruntă această conștiință păstrează în 
infinite detalii un acut caracter de noutate.  

 Familia nu oferă numai premisele socializării. Aceasta oferă copilului și posibilități de a se defini și de a se preciza pe sine, prin 
jocul comparațiilor, al imitațiilor, al rivalităților, de a-și însuși modele la care individualitatea sa în formare se poate referi în mod constant, 
posibilitatea de a-și descoperi, cu alte cuvinte, poziția proprie în universul social. Grupul familial joacă deci același rol și în cucerirea 
coerenței personale. 

 Particularitatea care distinge constelația familială, care explică și o încadrează într-un statut absolut original este afecțiunea care 
leagă pe fiecare membru al ei de toți ceilalți membri. Factorii psihici, climatul psihic, dinamica afectivă stau ca atare la baza întregii vieți 
de familie și, ignorând aceste elemente, orice intenție, orice prestație educativă devine de neînțeles.  

 Un loc important îl ocupă acel moment imponderabil: atmosfera familială, atmosfera când voioasă, când de îngrijorare, calmă sau 
efervescentă, amorțită sau agitată, tolerantă, sensibilă sau insensibilă la dorințele copiilor. De atmosferă depind sentimentele de siguranță 
sau nesiguranță care au atâta influență asupra dezvoltării individuale. 

 
 

FAMILIA  –  PRIMA ȘCOALĂ 
 

Dumitrașcu Ștefania-Mariana 
Școala Gimnazială Mogoșani, jud. Dâmbovița 

 
 În fiecare familie trebuie să se manifeste o relație de colaborare și de prietenie între toți membrii acesteia. Această afecțiune se 

combină cu grijă pentru viioturl copiilor, pregătindu-i să devină cetățeni de bază ai societății.  
 În atitudinile pe care le iau față de copii, unii părinți alunecă de multe ori spre cele două extreme: autoritate severă sau îngăduință 

totală. Este necesar ca părinții să acționeze echilibrat, acordând copiilor independență și libertate associate cu îmdrumare atentă și control 
sistematic. 

 Cititul cărților – altădată un privilegiu – devine un instrument la îndemâna oricui, în zilele noastre. După cum impugn cerințele 
societății, această activitate trebuie să devină preocupare cotidiană fundamentală, întrucât contribuie la îmbogățirea vieții spiritual a 
fiecăruia dintre noi. 

 Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi – o necesitate dorită și trăită, este necesar ca 
familia să se implice active în apropierea copilului de miracolul cărții, încă înainte de învățarea alfabetului. Familia constituie primul mediul 
de viață social și cultural, iar prin valorile pe care le transmite copilului asigură premisele dezvoltării intelectuale morale și estetice ale 
acestuia. 

 Gustul pentru lectură, trezirea și educarea interesului pentru carte, privind raportul dintre obiect (cartea) și necessitate va răspunde 
unei necesități intelectuale și afective a copilului. Pentru a stimula interesul pentru carte încă din copilărie, părinții trebuie să cunoască și 
să observe particularitățile individuale ale propriului copil, raportându-se la cele specific ale fiecărei etape successive ce intervin în creșterea 
și în dezvoltarea copilului de la naștere la maturitate. Ei trebuie să știe că în fiecare dintre aceste etape sunt dominante anumite activități și 
interese, fie că ele vizează cunoașterea lucrurilor prin explorarea universului înconjurător grație mișcărilor senzoriomotorii, fie că ele 
vizează conduita socială. 

 Spre sfârșitul etapei dominate de interese clasice (de dezvoltare a limbajului, între 1 și 3 ani) și accentuate ulterior se situează 
desfășurarea activității de lectură: lectura realizată mai întâi de părinți prin citirea unor povestiri în imagini viu colorate, a basmelor, a unor 
poezii (memorarea lor cu ajutorul părinților – exersându-le memoria încă de la această vârstă) și mai târziu, după ce învață să citească, 
lectura personal a elevilor. Toți părinții pot observa plăcerea și nerăbdarea pe care le manifestă copiii în așteptarea momentului lecturii, 
trăire exprimată în acea dorință de a asculta mereu povești, legend, fabule cunoscute la un moment dat, până în cele mai mici amănunte, 
fără plictiseală.  

 Lecturile bunicilor sau ale părinților, în anumite moment ale zilei – îndeosebi înaintea orelor de somn – constituie cea mai bună 
modalitate de a stabili primele contacte ale copiilor cu cărțile. Poveștile, povestirile din lumea păsărilor și a animalelor sau cele având ca 
eroi copii de vârstă apropiată cu care copilul se poate identifica, reprezintă genul de literatură care încântă copilăria. Cărțile illustrate 
constituie un deosebit mijloc de atracție. Răsfoirea lor și analizarea ilustrațiilor reprezintă o lectură interioară realizată de copil cu ochii lui, 
care provocat să povestească ce observă, va dezvălui cu ușurință lumea imaginarului.  

 După achiziția deprinderilor intelectuale de bază – citire, scriere, exprimare, calcul – asistăm la un transfer de activitate la copil. 
Cartea de lectură devine un bun accesibil copilului. Efortului stimulativ pentru lectură pe care îl cultivă părinții I se alătură efortul systematic 
al școlii. Lectura devine calea direct și sigură pentru exprimarea cu claritate și precizie a ideilor proprii. Aportul părinților este de a pune la 
dispoziția copilului cărțile utile, de a-i dota biblioteca. 
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CUPLUL  CONTEMPORAN  TRADIȚIONAL  ȘI  MODERN 
 

Prof.  Duruian Gabriela 
Clubul Copiilor Câmpulung,  Județul: Argeș 

  
Familia, pe parcursul istoriei, s-a constituit drept cea mai adecvată formă de convieţuire între sexe şi de viaţă conjugală, fiind o 

structură socială care asigură continuitatea neamului prin transmiterea experienţei sociale, educaţia cuvenită a generaţiilor tinere, şi care 
contribuie la menţinerea sănătăţii membrilor săi. Familia conferă un anumit sens existenţei umane, îi inspiră omului încredere în sine, 
stimulează activitatea creatoare şi armonizează viaţa lui spirituală. Nu în zadar familia este considerată principala celulă a societăţii, care 
în miniatură reprezintă un adevărat organism social cu o întreagă diversitate de relaţii reciproce, obligaţiuni şi funcţii, fiind o verigă 
constantă în evoluţia umană, vectorul prin care se realizează obiectivele economice şi sociale şi obiectul politicilor de dezvoltare 
socioeconomică. În ultimele decenii constatăm schimbări esenţiale în peisajul familial. Modelele familiale, altădată marginale societăţii, 
devin din ce în ce mai răspândite în ţara noastră, relaţiile conjugale au devenit mai instabile, din an în an creşte numărul şi ponderea copiilor 
născuţi în afara căsătoriei, formarea familiei şi naşterea copiilor se amână pentru vârsta mai matură. Aceste schimbări ale familiei au 
repercusiuni importante, în special, asupra regimului de reproducere a populaţiei, ceea ce la rândul său influenţează dezvoltarea 
socioeconomică durabilă. 

   În funcție de evoluția societății și rolurile femeii și al bărbatului ca parteneri de cuplu și ca parinți s-au schimbat, au alternat, precum 
și doza și modul de implicare dar și relația părinte-copil. Dacă acum câteva generații familia era cea mai fidelă posesoare a tradițiilor și 
valorilor naționale, acum tot ea este cea care schimbă. 

Relația părinte-copil este afectată și transformată la nivelul la care copiii ajung să crească cu bonele, în instituțiiile de profil cum 
sunt grădinițele cu program prelungit, after-school și alte activități extrascolare și extra-familiale urmând sa ia modelele de comportament 
adaptative preponderent din mass-media. 

Schimbările din ultimele decenii din societatea occidentală au născut ideea că ne aflăm în faţa unei noi civilizaţii. Instituţiile care 
se dezvoltaseră încă din modernitate au continuat să preia tot mai mult din funcţiile care odinioară erau asigurate de familia tradiţională: 
educativă, economică, culturală, chiar şi cea de solidaritate. Dezvoltarea sferei serviciilor a promovat activitatea femeilor înafara 
domiciliului şi a favorizat emanciparea femeii atât în plan social cât şi familial. Individualizarea, independenţa economică şi autonomia 
personală au determinat indivizii şi în special femeia să fie tot mai puţin dispuşi să se sacrifice pentru unitatea familiei. Femeile au continuat 
să se afirme şi să îşi dovedească competenţele pe piaţa muncii, să militeze pentru egalitatea între sexe şi să infirme „mitul superiorităţii 
capitalului intelectual al bărbaţilor” (Vlăsceanu, 2007: 189). Angajarea femeilor pe piaţa muncii a contribuit la o reevaluare a rolurilor de 
gen, dar şi la o colaborare economică din perspective egale între bărbaţi şi femei. 

Apar strategiile alternative de creştere a copilului, în care calitatea relaţiei este pe primul plan, şi care se fundează pe sensibilitate şi 
înţelegere reciprocă, intimitatea înlocuind autoritatea părintească. Părinţii sunt mai degrabă „prietenii” copilului, ocrotitorii, confidenţii şi 
sfătuitorii lui. Importanța rolului pe care mama sau tata îl adoptă în familie constă în faptul că rolul parental sau maternal adoptat în familie 
va fi propagat, prin intermediul copiilor, mai departe. În acest mod, vor fi afectate nu doar una-două persoane, ci și generațiile viitoare pe 
mulți ani de acum încolo. Îndeplinirea inadecvată a rolurilor familiale afectează cel mai mult copiii, care pot dezvolta tulburări psihologice, 
comportament conflictual etc. Mai grav este faptul că, preluând modelul de rol al părinților, copiii vor urma aceleași greșeli în propriile 
familii, generând un șir de probleme sociale.  Prietenii devin la fel de importanţi ca rudele, un fel de „familie pe care ţi-o creezi”, o „familie 
la alegere” (Hardyment, 2000: 87). Pe lângă suportul afectiv şi emoţional, ei asigură legături cruciale cu lumea economică şi socială 
exterioară (Broderick, 1988: 298). 

Deşi familia românească a traversat o perioadă de schimbare în ultimele decenii, modificările au fost de natură mai mult expresivă: 
o familie în care deciziile sunt luate tot mai mult în comun, în care se negociază rolurile domestice, parentale, de cuplu, o familie mai liberă, 
mai bine conectată şi integrată în societate. Transformările esenţiale pe care le-a suferit familia românească pot fi reduse la modelul unei 
familii mai democratice în interior şi mai deschisă spre exterior. 

Vârsta la căsătorie sau la naşterea primului copil este influenţată mai degrabă de sex, vârstă, educaţie şi mai puţin de tipul localităţii 
de rezidenţă. Se căsătoresc şi au copii mai târziu mai mult bărbaţii, generaţiile mai tinere şi cei cu studii superioare. De altfel, vârsta la care 
se termină şcoala sau la intrarea pe piaţa muncii sunt, de asemenea, mai ridicate la categoriile indicate. Modelul general pentru intemeierea 
familiei este unul în care, după terminarea şcolii, majoritatea se angajează , la scurt timp (mai puţin de doi ani) părăsesc casa părintească, 
după încă aproximativ doi ani de viaţă independentă se căsătoresc şi după alţi doi ani, în medie, au primul copil. În cazul celor cu studii 
superioare, părăsirea familiei părinteşti are loc mai devreme (odată cu intrarea la facultate), urmată la scurt timp de angajare, actul căsătoriei 
având loc la o vârstă mai înaintată, dar mai repede după terminarea şcolii (după aproximativ 1 an). 

  Divorţialitatea are un nivel mediu şi o mare stabilitate în timp.  Deşi, la nivel declarativ, toleranţa generală faţă de divorţ este 
ridicată, analizînd motivele de divorţ, acesta este acceptat mai degrabă în situaţii extreme, excepţionale: în cazul în care există violenţă şi 
alcoolism şi, în secundar, infidelitate. Situaţiile mai puţin grave caracterizate prin neînţelegeri, incompatibilitatea partenerilor sau chiar prin 
încetarea iubirii nu reprezintă motive la fel de importante pentru despărţire. 

Familia egalitară, în care nu contează cine conduce în familie, iar deciziile sînt luate în comun, este preferată de majoritatea 
indivizilor. În privinţa sarcinilor domestice însă, deşi în proces de modificare, tradiţionala diviziune a muncii este menţinută. Femeia este 
mult mai implicată în treburile casnice – petrece în gospodărie, în medie, o dată şi jumătate din timpul petrecut de partenerii lor. În acelaşi 
timp însă, femeia are şi o putere de decizie uşor mai ridicată în administrarea acestor sarcini, ca „stăpînă a casei“: nu numai că face mai 
multe în casă şi în privinţa copiilor, dar ea şi decide într-o mai mare măsură ce trebuie făcut. 

Asupra cuplului, cariera profesională a femeii ridică probleme de o altă natură. În primul rând, există tendința ca femeia să se 
concentreze foarte mult asupra carierei și să ignore la fel de mult viața de familie. Dacă această tendință este valabilă și pentru bărbat, 
situația devine critică pentru funcționalitatea familiei ca instituție socială. Gradul de implicare în viața de familie depinde de percepția 
asupra modificării rolurilor, în condițiile existenței carierei profesionale la unul sau ambii parteneri. Astfel, atunci când unul dintre parteneri 
este concentrat mai mult asupra carierei, celălalt trebuie să preia o parte din sarcinile domestice ale partenerului, dar preluarea poate fi 
formală sau angajantă. 

O altă situație interesantă ar fi aceea că în familiile cu dublă carieră, când soțul și soția și-au început carierele profesionale în același 
timp, succesul rapid al unuia poate deveni o problemă majoră pentru celălalt. Familia devine din ce în ce mai mult un loc de refugiu afectiv 
ca reacție la condițiile stresante ale mediului exterior. Deci, familia și-a pierdut mult din caracterul ei de instituție socială. Cuplul este mai 
mult interesat de satisfacerea propriilor interese și mai puțin de realizarea sarcinilor pe care societatea le atribuie instituției familiale. Această 
nouă perspectivă a indus schimbări majore la nivelul funcțiilor familiale, deoarece perturbările manifestate la nivelul uneia dintre ele au 
avut un impact direct și asupra celorlalte. 
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Cercetarea familiei tradiționale a reliefat că valoarea focală a stilului de viață o constituie autoritatea. În general, autoritatea implică 
raporturi de inegalitate. Din acest punct de vedere, în familia mare tradițională raporturile de inegalitate sunt foarte mari și unidirecționale, 
și aceasta datorită faptului că femeia este supusă. Rolurile sunt distribuite în funcție de ierarhie, conformism, putere. Acestea definesc un 
stil de viață a familiei ce consacra superioritatea părinților asupra copiilor, vârstnicilor asupra tinerilor, a bărbaților asupra femeilor, a 
fraților mai asupra celor mai mici etc. Autoritatea bărbatului este rar pusă sub semnul întrebării pentru că așa se perpetuează modelul, 
preluat prin imitație, i orice atitudine de negare a acestuia duce la etichetare, marginalizare, stigmatizare. 

Opusă, dar nu totalmente, familiei tradiționale este familia modernă. Modernitatea este diferită sau chiar opusă percepțiilor 
tradiționale, referindu-se la produse ale culturii, instituții, forme de organizare socială, moduri de comportare. Societatea modernă este 
mereu în schimbare, iar în momentul în care modul de viață tradițional e înlocuit de unul mult mai complex, avansat tehnologic, 
modernitatea apare ca efect al acestor schimbări. Prin contrast, familia modernă se bazează pe individualism ca valoare (ceea ce explică 
creșterea spectaculoasă a numărului divorțurilor și toleranța din ce în ce mai mare față de acest fenomen social, femeia capătă independență 
economică, copiii au un mai mare control asupra propriului destin.). Pe lângă avantajele aduse de modernitate, oamenii trebuie să facă față 
unor noi provocări, unor noi conflicte și dezavantaje. Valorile familiei moderne întemeiază un stil de viață distinct de cel al familiei 
tradiționale: autorității i se substituie ca valoare focală cooperarea. Și ea este susținută de valori ca: egalitatea, schimbarea, comunicarea. 
Familia modernă se caracterizează printr-o accentuată flexibilitate a structurii de autoritate și putere. Nu mai există un model unic, dominant, 
în care bărbatul decide, atât în privința hotărârilor care vizează viața conjugala, cât și a celor care privesc relația parentală, așa cum se 
întâmplă în tradiționalitate. Relația modernă surprinde reciprocitatea puterii și autorității, pe diferite nivele și în diferite intensități, în 
contextul mai general al unui egalitarism afirmat și, tot mai des, pus în practică. Plecând de la aceste considerente și analizând actualele 
tendințe, ca o alternativă la aceste stiluri de viață, putem aprecia ca, în viitor, valoarea focală ar fi individualitatea, susținută de competiție, 
nonconformism, singurătate. Autoritatea și puterea în familia modernă se afla într-un permanent proces de construcție și reconstrucție, în 
funcție de negocierile ce au loc între parteneri, de atitudinile și comportamentele acestora vis-a-vis de rolurile pe care le îndeplinesc în 
familie și de statusurile ocupate în afara ei. 

Pentru o mai bună înțelegere a schimbărilor efectuate în structura și funcțiile familiei trebuie amintită concluzia la care au ajuns I. 
Mihăilescu si M. Voinea. Ei consideră că familia și-a pierdut mult din caracterul ei de instituție socială, cuplul familial fiind interesat mai 
mult de satisfacerea propriilor interese și mai puțin de realizarea funcțiilor pe care societatea le atribuie instituției familiale. Aceasta 
perspectivă a favorizat schimbări majore la nivelul funcțiilor familiale, deoarece perturbările manifestate la nivelul uneia dintre ele au avut 
un impact direct si asupra celorlalte. 
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                   Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde devine practic ființă 

socială.  Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-
o mobilitate continuă. Familia este un sistem dinamic, care cunoaște transformări permanente.  Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună 
și adaugă elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Cu toate aceste schimbări însă, se poate spune că „instituția familiei 
rămâne stabilă” (Băran – Pescaru, A, 2004, p. 83).  

                   Totodată, se poate afirma că termenul de „familie” nu mai surprinde realitatea caracteristică a generațiilor precedente, tocmai 
datorită acestei schimbări. De-a lungul timpului, familia a fost definită în mai multe feluri, dar „familia, în orice societate, este o formă de 
comunitate umană alcătuită din cel puțin doi indivizi, uniți prin legături de căsătorie și/sau paterne, realizând, mai mult sau mai puțin, 
latura biologică și/sau cea psihosocială” (Mitrofan, I, 1998, p. 17). 

                   Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale în primii ani, ulterior 
copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și susține copilul din punct de vedere academic (în afara 
școlii), emoțional,  comportamental, social, financiar. 

                   Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele despre natură, societate, 
deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației primite în familie. Rolul familiei este foarte important în 
dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic ș.a.  

                  Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile 
oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține 
rezultatele școlare in functie de modul in care părinții se implică în procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului mijloacele 
materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie însă limitat la o 
îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la sarcinile școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi 
de comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi 
aparține. 

                   Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal este influențată de 
diferențele de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri 
comune. Condițiile de viață ale copilului sunt influențate de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate 
problemele se pot rezolva mai ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod 
natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient o serie abilități și 
responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul 
și a-l dirija în dezvoltarea lui.  

                   Există câteva abilități de care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun (Killen, 1998 p. 143-159). 
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• Abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului 
            Această abilitate presupune, în primul rând, cunoașterea nevoilor de bază ale copilului și apoi disponibilitatea părinților de a le 

satisface. Dacă părinții nu știu cât de important este să-i vorbească copilului, să-i lase acestuia timp pentru a-i răspunde, de a-l stimula 
tactil, de a-l lua în brațe sau a-i vorbi cu blândețe, putem spune că aceștia vor eșua în misiunea lor parentală. 

• Abilitatea de a oferi copilului experiențe noi, de a-l stimula cognitiv și afectiv 
            Dezvoltarea cognitivă a copilului are nevoie de experiențe care să-l stimuleze în acțiunea sa de învățare. Piaget asemăna copilul 

cu un cercetător în fața universului, având marea șansă de a descoperi lumea în care există. Părintele trebuie să fie capabil să îngăduie 
copilului aceste experiențe care adesea pe el îl sperie, prin faptul că unele par a fi riscante, iar copilul nu conștientizează acest lucru. Datoria 
părintelui este de a-și stăpâni propria anxietate și de a asista cu răbdare copilul în experiențele și descoperirile lui. Atâta timp cât aceste 
activități nu sunt periculoase pentru copil, părintele trebuie să permită realizarea lor. 

• Abilitatea de a avea o relație empatică cu copilul 
            Fiecare părinte trebuie să-și cunoască copilul, dincolo de cuvinte. Empatia este cea care-l ajută pe părinte pentru a identifica 

nevoile nerostite ale copiilor. Empatia are la bază trei elemente: abilitatea de a diferenția, identifica și numi gândurile și sentimentele 
celeilalte persoane, abilitatea de a prelua rolul altuia din punct de vedere mental și abilitatea de a răspunde în funcție de sentimentele 
celeilalte persoane. O bună capacitate empatică îl va face pe părinte să fie părtaș la jocul, bucuria, tristețea sau  descoperirile copilului său. 

• Abilitatea de a avea așteptări realiste față de comportamentul copilului 
           De modul în care părinții își percep copilul depind atitudinea și comportamentul față de el. Așteptările față de copil sunt 

determinate de imaginea pe care părintele o are despre acesta. Adesea părinții nu observă calitățile reale ale copilului sau dificultățile pe 
care le întâmpină acesta datorită nivelului său de dezvoltare sau a unor condiții speciale. 

            Părintele care nu își percepe copilul în mod realist și își proiectează asupra lui propriile dorințe neîmplinite, va avea față de copil 
așteptări prea mari, nerealiste sau negative. Așteptările părinților influențează conduita acestora față de copil. Dacă așteptările sunt realiste, 
ele pot stimula copilul, provocându-l la dezvoltarea acelor trăsături pe care părintele le așteaptă și pot fi deci confirmate de evoluția 
copilului.  Exigențele prea mici conduc la nedezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor și la iresponsabilitate. În momentul în care 
așteptările sunt prea mari, copilului i se va dezvolta teama de eșec, pentru că va ști că nu poate ajunge acolo unde își dorește părintele. 

• Abilitatea de a pune limite copilului 
             Aceasta este probabil cea mai provocatoare funcție parentală și reprezintă abilitatea prin care se construiește în mintea copilului 

autoritatea părintelui. Un copil care nu își poate construi respectul pentru autoritatea părintelui este un copil care nu trăiește sentimentul de 
a fi protejat de un părinte. 

             Din punctul de vedere al socializării copilului, putem spune că regulile și limitele îl ajută pe acesta să se adapteze mediului și 
grupului din care face parte. Există însă o barieră fragilă între a spune „nu” cu autoritate și a restricționa cu agresivitate. Alegerea de către 
părinte a celei de-a doua variante poate conduce la un copil rebel, lipsit de respect pentru norme și reguli sau din contră, la unul extrem de 
timid și foarte temător. 

• Abilitatea de a răsplăti/valoriza copilul 
             Copiii au nevoie de încurajări și aprecieri. Una din cele mai importante funcții parentale, este aceea de a răspunde pozitiv, 

valorizând copilul pentru lucrurile bune pe care le face. Copiii care sunt stimulați adecvat fac progrese uimitoare într-o perioadă scurtă de 
timp. Se observă mai ales la copii mici că, imediat ce realizează un lucru (de cele mai multe ori lipsit de importanță), caută aprecierea 
părintelui. Totodată, în momentul în care copilul este încurajat, acesta capătă și mai multă încredere în sine. 

• Abilitatea de a-și înfrâna propriile dureri și porniri agresive fără a le proiecta în relația cu copilul 
            Pentru rolul de părinte, un anumit grad de toleranță la frustrare și conflict este foarte necesar. Părintele trebuie să-și mențină 

calmul în relația cu copilul, să-i explice de ce nu a făcut bine un lucru, ce i s-ar fi putut întâmpla, etc. În niciun acesta caz nu trebuie să 
reacționeze agresiv. 

            Pe lângă abilitățile importante pentru “funcția” de părinte, fiecare familie își dezvoltă propria structură de repartizare a 
responsabilităților. Normele generale după care trebuie să se desfășoare procesul de creștere și de educare a copilului în familie impun 
responsabilități precise din partea părinților. Printre cele mai importante pot fi menționate următoarele: asigurarea subzistenței și a 
educației; educarea și dirijarea trebuințelor fiziologice; dezvoltarea aptitudinilor, a limbajului și stimularea exersării capacităților practice, 
cognitive, tehnice și sociale, care au rolul de a facilita securitatea personală și comportamentul autonom; orientarea spre lumea imediată a 
universului familial, spre comunicarea mai largă, spre societate, în așa fel încât copilul să fie pregătit să se confrunte cu marea varietate de 
situații și poziții sociale care vor interveni în viața de adult; transmisia principalelor scopuri sociale, valori culturale care definesc modelul 
cultural-normativ al societății, formarea motivației personale în raport cu scopurile parentale și sociale; dezvoltarea capacității de a întreține 
raporturi interpersonale și de a răspunde în mod adecvat sentimentelor altora; controlul libertății de comportament, limitarea 
„transgresiunilor” de la normal, corectarea erorilor, oferirea unor îndrumări și interpretări. 

            În societatea actuală, aflată în modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în care vechea structură a familiei nu 
mai reprezintă o majoritate, apărând tot mai multe structuri de familie alternativă (familii reconstituite în urma divorțurilor, familii 
monoparentale, copii proveniți din mai multe căsnicii etc). În aceste condiții, părinții se simt incompatibili cu modelele de identificare 
pentru copiii lor, motiv pentru care lasă în sarcina școlii întreaga responsabilitate. 
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FAMILIA  ȘI  SUCCESUL ȘCOLAR 
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Familia reprezintă alături de mediul social, factori social-culturali care influențează formarea și dezvoltarea personalității copilului 

încă de la cele mai mici vârste. Astfel, învățarea este influențată de mediul extern, din care face parte și familia. Părinții reprezintă elementul 
central al unei familii și au rolul de a imprima un anumit tip de cultură care se poate defini ca un set de idei, convingeri, raționamente pe 
care se fundamentează activitatea acesteia și care ghidează comportamentul fiecăruia dintre membri. 

Referitor la mediile educaționale, "familia reprezintă prima școală a copilului" (Oprescu Nicolae, 1996, pag. 134). 
Familia clasică are următoarele roluri în plan educațional și moral: 
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-sprijină formarea comportamentelor de bază , în primii șapte ani de viață și asigură formarea atitudinilor și valorilor la nivel personal 
și profesional; 

-oferă un stil de viață; 
-formarea rolurilor în comunitate, în sens restrâns și în societate, în sens mai larg; 
-formarea trăsăturilor afectiv-volitive :voință, hotărâre, dorința de a ști mai mult sau mai bine; etc. 
-părinții reprezintă subiect și obiect al procesului de educație, astfel pot învăța de la copii anumite roluri, practici educaționale; 

În condițiile globalizării economiei a avut loc o mobilitate a ofertei de muncă la nivel regional, național și internațional. Astfel, 
copiii au fost educați de un singur părinte sau, în unele cazuri de bunici. Familia modernă s-a redus la un singur părinte și un singur copil. 
Relațiile dintre familie, bunici, străbunici, au cunoscut un declin, slăbind coeziunea dintre generații. Apartenența la o familie, în sens mai 
larg, valoarea de bază, reprezentativă pentru identitatea personală , nu a mai fost prezentă în educarea copilului. În fuga permanentă după 
bunuri materiale, resurse financiare, unii părinți au neglijat educarea copiilor, cu efecte pe termen scurt asupra dezvoltării psihologice, 
pedagogice ( absenteism, abandon școlar)  iar pe termen lung lipsa integrării în societate ca ființe active, responsabile. Astfel casele, bunurile 
cumpărate cu banii munciți nu au suplinit absența părintelui de acasă , nu au putut cumpăra lipsa de afectivitate, lipsa suportului moral, din 
cea mai importantă perioadă a vieții copilului. "Educația  reprezintă o școală a sentimentelor în care familia este de neînlocuit" (Sorin 
Cristea- Pedagogie, Editura Hardiscom, 1996, pag. 84). 

Schimbările din familie și din societatea românească (problemele economice, problemele de interrelaționare între părinți și elevi, 
timpul redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social emoțional redus, supraîncărcarea profesională a părinților sau 
munca în străinătate) determină mai multe probleme emoționale la copii decât în trecut. 

Familiile se pot diferenția în funcție de structură, mărimea veniturilor, sursa veniturilor, tradiții, confort, grad de pregătire, religie. 
Gradul de bunăstare a unei familii depinde de modul de obținere a resurselor financiare, de varietatea surselor, de stabilitatea financiară. 
Celelalte resurse (umane, materiale,  informaționale) depind de existența resurselor financiare. 

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri și a altor forme de dependență, metodele educative slabe, 
inconstante, supraîncărcarea școlară, disfuncțiile în evaluare și notare, frica de examene, care se soldează în final cu fuga de la ore. Văzut 
din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semn tardiv al existenței unei probleme, o conduită care reflectă 
atitudinea structurată a lipsei de interes, motivație, încredere în educația școlară. 

Pentru reducerea absenteismului și a abandonului școlar la nivel de instituție școlară se pot întreprinde următoarele acțiuni: 
-monitorizarea elevilor cu risc de abandon școlar; 
-vizite la domiciliu ale dirigintelui, psihologului; 
-consilierea elevilor și a familiei; 
-activități extracurriculare/cerc: pictură,informatică,cusături,dansuri,exerciții de antreprenoriat exerciții de lectură și scriere,teatru; 
- oferirea unor daruri pentru elevii care provin din familii sărace în perioada sărbătorilor de iarnă; 
- parteneriat școală-agenți economici; 
- învățarea diferențiată în funcțiile de particularitățile elevilor(elaborare PIP); 
-îmbunățățirea strategiilor de predare-învățare-evaluare. 

Rolul determinant al educației îl reprezintă valorificarea corelației dintre ereditate-mediu-educație. Ereditatea reprezintă condițiile 
naturale în care se poate dezvolta personalitatea umană, reprezintă zestrea genetică care diferențiază un individ de altul. Mediul cumulează 
influențele sociale care stau la baza dezvoltării pedagogice a personalității umane. Educația reunește valențele pozitive rezultate din 
condițiile naturale și influențele sociale. 

„ Prin socializare înțelegem un complex proces psihosociologic de interiorizare a unor norme și modele sociale de comportament, 
conducând la obținerea statutului de membru al unei colectivități sociale de către individ” (Neculau, 1983, pag.53). Interacțiunea familie-
copii este considerată principal cauză a performanțelor mai slabe din familiile non-privilegiate. La aceasta se mai adaugă și atitudinea 
părinților față de școală, care interpretează greșit anumite comportamente. 

Succesul copilului se datorează înțelegerii de către părinți a rolului și statului pe care-l au în diferite situații de viață. Pe lângă 
nevoile existențiale (hrană, îmbrăcăminte), se impune satisfacerea nevoilor de siguranță, apartenență la grup, de educație. Aceasta din urmă 
este o nevoie elevată, de vârf, care conform teoriei lui Maslow, nu poate fi îndeplinită decât dacă sunt satisfăcute nevoile inferioare, 
existențiale. Unele familii moderne au înțeles rolul educației în formarea și dezvoltarea personalității copilului și s-au implicat în diferite 
proiecte, programe oferite de școală, au investit resurse în diferite activități extracurriculare. În plus au exercitat diferite roluri prin  
participarea la consilii, comitete, grupuri de inițiativă.  

Succesul personal poate fi definit ca o sumă de comportamente pozitive, responsabile: 
-o carieră bine remunerată; 
-să trăiesți în înțelegere și armonie cu ceilalți; 
-să-ți găsești scopul în viață și apoi să muncești să-l atingi; 
-să ai un impact pozitiv asupra familiei, comunității; 
-să realizezi un lucru important pentru omenire; 

Pentru buna funcționare a relației școală-familie este important ca familia să se implice în activitățile școlii, să manifeste interes 
pentru studiile copiilor lor, să se implice în formarea lor profesională, să aibă în vedere perspectivele lor sociale. În familie trebuie să existe 
un cadru cultural potrivit. Lipsa culturii din familie poate determina rămâneri în urmă în privința dezvoltării intelectuale a copilului. Copilul 
care face parte dintr-o familie educată va fi stimulat să facă vizite la muzee, expoziții, teatre și să participe la diferite discuții pe teme 
științifice, culturale în familie. În mediile dezavantajate copiii achiziționează valori, atitudini, care conduc la insuccesul școlar. Lipsa 
resurselor financiare conduc la o educație precară, limitată în timp la câteva clase, de obicei învățământul obligatoriu. 

Pe lângă familie, un rol important în asigurarea succesului școlar îl constituie profesorul. 
profesorul reprezintă un element hotărâtor în acțiunea de asigurare a reușitei școlare. 
El  trebuie să dispună de o pregătire de specialitate bună și de competențe psihopedagogice pentru a evita insuccesul școlar. Este 

necesară proiectarea unor acțiuni de orientare școlar-profesională adecvate care să se desfășoare pe tot parcursul școlarității. În realizarea 
acestor acțiuni trebuie să primeze interesele elevilor dar și cererea pieței muncii. 

Activitatea de înlăturare a insuccesului școlar este mai dificilă decât cea de prevenire, determinând elaborarea unor strategii de 
tratare diferențiată și individualizată a elevilor aflați în pragul eșecului școlar. Punerea în practică a acestor strategii necesită o bună 
cunoaștere  a particularităților psihologice ale elevilor pentru a putea fi identificate acele dimensiuni psihologice care permit realizarea unor 
dezvoltări ulterioare ale elevului cu dificultăți școlare sau a unor compensări eficiente. Un alt aspect important al activității de înlăturare a 
insuccesului școlar îl reprezintă crearea unor situații speciale de succes pentru elevii cu dificultăți școlare deaorece succesele și 
recompensele dezvoltă inițiativele elevului și sporesc încrederea acestuia în propriile posibilități. 



66 

SIMPOZION NAȚIONAL 
ISSN 2360-3305 

ISSN-L 2360-3305 
FAMILIA – PORTRETUL SOCIETĂȚII   MARTIE 2020 

 

 

Rolul fundamental al școlii este să producă învățare, astfel se diferențiază de celelalte instituții care numai învață: " Școala este o 
organizație care învață și care produce învățare "(Emil Păun-Școala abordare sociopedagogică, pag. 75). Școala nu este pregătită să reducă 
decalajele dintre elevi în ceea ce privește condițiile economice, investiția în educație, valorile transmise de către familiile din care provin. 

Factorii ce ţin de mediul familial influenţează atitudinile, valorile, abilităţile lingvistice, gândirea logică, aspiraţiile şi aşteptările 
faţă de educaţie etc. Aşadar, un prim pas pentru reducerea inegalităţilor este analiza modalităţii de raportare a şcolii la elevi în funcţie de 
capitalul cultural deţinut acasă şi de ocupaţia părinţilor. 
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  Societatea are ca funcție principală  generarea, menținerea și transmiterea din generație în generație a valorilor ce definesc specificul 

societății, matricea sa structurală. Această funcție se regăsește la nivelul grupurilor și organizațiilor sociale și este realizată prin intermediul 
unui proces social fundamental, și anume socializarea. 

 Socializarea este un proces complex de devenire a omului ca ființă socială, de însușire a unor norme, valori și roluri sociale. Omul 
este în permanentă interacțiune cu factorii sociali ai existenței sale. El asimilează, din această interacțiune, normele și valorile societății, 
modelele sociale de comportament, mijloacele sociale de comunicare umană și se pregătește pentru viața socială, pentru asumarea unor 
roluri și responsabilităti sociale. De-a lungul diferitelor etape de viată se realizează acest proces destul de complex, dar în același timp destul 
de simplu și uneori destul de greu de însușit, de respectat și de aplicat, în cadrul unor forme specifice de activitate socială și în cadrul 
specific al unor instituții sociale, precum familia,  școala, instituțiile culturale, politice, economice, însoțite de  întregul sistem al mijloacelor 
moderne de informare și influențare. Rezultatul  acestor interacțiuni socializatoare are ca produs final constituirea  unei personalități  de 
bază care  să corespundă modelelor culturale, de gândire și de acțiune, care definesc și îndeplinesc  matricea fundamentală a societății 
actuale. 

 Procesul de socializare începe din timpul copilăriei,deoarece copilul intră în contact direct sau încearcă să copieze diferite moduri 
de comportare  având astfel  primele contacte sociale și primele  experiențe de viață. Se realizează o socializare primară sau o socializare 
de bază formată pe baza experiențelor acumulate, deși puține,dar suficienta pentru a învăța câteva din regulile de bază, fără de care viața 
și activitatea desfășurată într-un colectiv, oricât de mic, precum familia, nu s-ar putea dezvolta și  nici continua de-a lungul vieții adultului, 
prin acumularea de noi experiențe necesare ce au ca scop dobândirea de către acesta a unor statusuri și roluri succesive, realizându-se o 
socializare continuă sau secundară. Familia reprezintă mediul socio-educativ pentru copil  în interiorul căreia  se realizează socializarea 
primară, iar aceasta se structurează în jurul unei dimensiuni cognitive și a unei dimensiuni afective. Dimensiunea cognitivă presupune 
însusirea limbajului instrumentul privilegiat al socializării primare, care presupune apropierea "lumii de bază" și este realizată în principal  
prin  întelegerea lumii înconjurătoare, alături de grupul de contact. Grupul familial oferă modelele și îi permite acestuia să acumuleze 
experiențele necesare dezvoltării viitoare a copilului.Dimensiunea afectivă presupune identificarea emoțională a copilului cu persoanele 
apropiate lui,părinți,bunici, bone, educatori, îngrijitoare, rude  care pot fi denumite "altul semnificativ".   Consecințele majore are identității 
emoționale pot determina copilul  să adopte imaginea acestui "altul semnificativ" cu privire la persoana sa și să  ajungă astfel la o anumită 
imagine despre sine dobândind  primul său   "eu social", prima identitate socială, iar, pe de altă parte, să   perceapă  lumea mediată "filtrată" 
de părinți, ca fiind unica lume posibilă.  

Socializarea  primară se desfășoară pe parcursul și  în cursul unor experiențe de viață cu diferite personae denumite  "alți 
semnificativi", iar  rolurile sociale și atitudinile apropiate parcurg un proces de abstractizare progresivă, de la cele asociate unui context sau 
unei persoane concrete, la cele generale și impersonale. Copilul  ajunge la constituirea unei prime imagini despre "altul generalizat" tocmai 
prin aceste acțiuni desfășurate supravegheat, uneori mult prea protective , de către familie. 

Cel mai  important  rol în dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, moral, esthetic îl are familia. Aceasta ar trebui 
să asigure hrana , îmbrăcămintea copiilor, să-i  ferească de pericole, să le lase timp de joacă, să le creeaze condiții cât mai bune de odihnă, 
să se îngrijească de sănătatea lor, fără a exagera în protejarea  lor și fără a fi foarte îngăduitori și dornici de a realize toate acele activități 
pe care ei le-ar putea desfășura , indifferent de vârsta pe care o au. Respectarea și menșinerea unui regim rațional de viață va avea ca efect 
o  dezvoltare fizică armonioasă. Tot aceasta îi  va forma copilului primele deprinderi de igienă personală și socială obișnuindu-l să utilizeze 
factorii naturali, precum: apa, aerul, soarele pentru  o sănătate și o stare de bine a organismului.  Schimbări fiziologice majore se vor produse 
în organism în perioada pubertății și acestea vor  pune mari și neînțelese probleme în dezvoltarea fizică a copilului, dar acestea vor fi 
depășite dacă familia își va păstra calmul și va relaționa cu adolescentul oferindu-i îndrumări perseverente, afectuoase, îl va ajuta să-și 
modifice și să-și respecte regimul de odihnă, dar și prin formarea și însușirea  unor noi deprinderi igienice.  Familia este pilonul care   va  
rezolva  toate necunoscutele și neclaritățile copilului la timpul și  momentul potrivit.    

 Familia oferă și ajută copilul să  îsi însușească limbajul. Acesta va avea un volum destul de mare de cuvinte dacă acesta va fi 
sprijinit prin citirea  de texte literare, prin povestirea unor evenimente, întâmplări trăite sau auzite de la bunici, în special, va fi  utilizat 
adecvat vocabularul și va avea o  corectitudine a exprimării dacă  munca depusă de părinți a fost, este și se va dori să fie  în această direcție. 
Din punct de vedere educativ, familia este cea care  oferă copilului aproximativ  90% din cunoștințele uzuale și este preocupată de 
dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Tot ea este cea care  le dezvoltă spiritul de observație, memoria și gândirea. În familie se 
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formează cele mai importante deprinderi de comportament, precum: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire, dar și 
atitudini, precum: ordinea, cumpătarea, grija față de lucrurile încredintate.   

Pentru ca aceste deprinderi și atitudini să fie însușite și urmate va fi nevoie , în principal de  modelul parental care ajută cel mai 
mult. Părintele este un exemplu pentru copil, fiind primul model comportamental pe care acesta îl imită, dar la fel de importanți și demni 
de urmat ca și modele comportamentale, uneori considerate învechite , sunt bunicii, care oferă cu drag din vasta lor experiență nepoților , 
îndrumându-i cu rabdare și de cele mai multe ori sunt urmate pe parcursul dezvoltării sfaturile oferite și chiar reușesc să depășească 
încercările vieții respectând acele principii și deprinderi descoperite din copilărie de la dumnealor.  

Părinții  spun copiilor ce e bine și ce este rău, ce e drept și ce e nedrept, ce e frumos și ce e urât în comportamente, uneori respectate 
cu sfințenie, și de cele mai multe ori vin să întărească cele învățate de părinți, bunicii cu sfaturi  care sunt urmate de cele mai multe ori cu 
o și mai mare sfințenie, așa cum mă regăsesc și eu. Acest bagaj însușit din famile îl  va ajuta pe copil să se orienteze în evaluarea 
comportamentului său, dar și pe cel  al celor din jur.  Familia este cea care îl îndrumă, din punct de vedere moral și îl ajută să fie sociabil, 
să fie un bun coleg, prieten.  

Părinții sunt cei care realizează contactul copilului cu frumusețile naturii, cu viața socială, contribuind la dezvoltarea educației 
estetice a acestuia, prin modelele oferite și prezentate pe parcursul dezvoltării copilului. 

Ca o concluzie, socializarea primară a copiilor o pot  realiza  părinții  prin trei mijloace de influentare: 
a) reglarea directă a comportamentului copilului prin  încurajari, controlul efectuării temelor, supravegherea executării sarcinilor primite 

etc; 
b) comunicarea cu copilul  prin schimbul de informații, comunicarea de opinii, confidențe etc; 
c) cooperarea, participarea la activități comune , precum vizite, ieșiri, jocuri etc.. 
 Familia este acea „celulă” care transmite, acționează ca intermediar între societate  formată din categorii, clase, grupuri, ai cărei  

agenți învestiți cu puterea de a transmite informații către copii sunt părinții. A fi copil înseamnă a recepta  mesajele pe care părinții le 
transmit. Părintele  este sinonim cu competența cognitivă și interacțională, cu certitudinea, în timp ce copilăria echivalează cu absența 
cunoștințelor și a abilităților, cu neputința.  
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FAMILIA  ȘI  IMPORTANȚA  ACESTEIA  ÎNTR-O  SOCIETATE  SĂNĂTOASĂ 
 

Prof. Fănică Daniel 
Școala Gimnazială Cândești, Loc. Cândești, jud. Buzău  

 
Milenii de-a rândul, familia a însemnat totul, a fost rezervorul uman al istoriei, a fost primul nucleu al civilizației,  a însemnat 

stabilitate în timp și speranța pentru viitor. Prima formă de organizare a societății a fost aceea bazată pe familie. Legăturile de 
rudenie făceau ca această societate să aibă o mare stabilitate. Orice atac împotriva unuia dintre membrii ei era un atac împotriva 
întregului clan. Tatăl era cel care avea rolul dominant. Se mai găsesc și astăzi asemenea formule de organizare tribală în diferite 
zone ale Pământului. Legăturile au rămas aceleași, la fel de puternice, de parcă istoria ar fi rămas pe loc. În ceea ce privește 
istoria modernă și civilizația acestui mileniu, se poate observa o anumită tendință, și anume: slăbirea relațiilor de familie. 
Destrămarea formei tribale, a satului, explozia demografică, exodul spre marile orașe, sunt doar câteva surse generatoare ale 
crizei familiale. Ultimele statistici vorbesc despre ușurința cu care este tratată problema familiei astăzi. În lume, s-a ajuns la 
durerosul record ca dintr-o sută de familii nou închegate, după primul an să nu reziste decât jumătate. Chiar și în România, o 
țară cu o puternică tradiție și chiar cult al familiei, tendințele sunt aceleași. Statisticile spun că numărul divorțurilor este în 
creștere. Pierderea acestor valori tradiționale se împletește cu criza spirituală, cu pierderea credinței în Dumnezeu, care sunt 
evidente, de necontestat. Tocmai de aceea, problema familiei trebuie privită mult mai serios decât a fost privită până acum. 

Deoarece omul este o ființă socială, el a fost creat să trăiască în colectivitate. Numai în prezența și în relație cu alte ființe 
omenești, omul poate ajunge la dezvoltarea deplină a facultăților sale intelectuale și psihice și a caracteristicilor lui de natură 
socio-emoțională. În singurătate, anumite trăsături omenești fundamentale se inhibă, omul devenind inconștient de adevăratul 
său potențial afectiv. De asemenea, cercetările au scos la iveală faptul că, lipsit de afectivitate, chiar și din punct de vedere fizic, 
omul rămâne pe o treaptă inferioară a dezvoltării sale. De aici s-a ajuns la descoperirea importanței covârșitoare a manifestării 
afecțiunii dintre părinte și nou-născut, în cadrul relațiilor interpersonale ulterioare ale copilului. Cu toate că societatea, în 
general, oferă un anumit cadru social propice dezvoltării, colectivitatea de bază, care asigură acea intimitate și acel mediu de 
siguranță necesare maturizării afective și emoționale, rămâne familia. În cadrul familiei, ființa omenească dobândește 
simțământul de apartenență, de interdependență și de valoare personală. În cadrul familiei se formează acea imagine de sine 
care va persista întreaga viață. Relațiile de interdependență dintre părinți și copii și relația de părtășie și susținere reciprocă 
dintre soț și soție au menirea de a furniza acele resurse interioare care să ajute individul să depășească situațiile critice din viață 
și să dea randament la nivelul adevăratelor lui resurse interioare. Iată de ce familia este atât de importantă, aproape esențială, 
pentru dezvoltarea și menținerea unei imagini de sine realiste și a unui tonus psihic capabil să impulsioneze valorile pozitive 
ale individului. Întrucât în zilele noastre sunt tot mai multe familii care se destramă, rezultă de aici că modul de percepere a 
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acesteia s-a schimbat într-un sens negativ. Familia, nu numai că asigură stabilitatea și dezvoltarea umană, dar joacă un rol 
important și în motivarea individului, în realizările și împlinirile sale. 

• Familia este locul în care obiceiurile, trăsăturile de caracter, preconcepțiile și ambițiile personale primesc o nouă 
direcție; 

• Familia este calea pe care merg cel puțin două persoane în aceeași direcție și în același timp, având o motivație 
comună; 

• Familia este locul în care ne dăm seama cât de diferiți suntem și ne impunem să acceptăm și părerile altora; 
• Familia este școala care ne învață că dreptatea este relativă și că o problemă se poate rezolva din mai multe puncte 

de vedere; 
• Familia este locul în care nu te poți ascunde nici măcar de tine însuți. Cineva îți va aduce aminte întotdeauna cine 

ești; 
• Familia este un drum presărat atât cu împliniri, cât și cu dezamăgiri, dar care sigur duce la maturitate; 
• Familia este școala în care examenele nu se termină niciodată și nici nu poți absenta de la ele; 
• Familia este locul în care bărbatul are impresia că el este șeful, iar femeia îl lasă să creadă asta; 
• Familia este o fortăreață în care membrii ei se simt în siguranță; 
• Familia este comoara cea mai de preț pe care o poate avea cineva. Valoarea ei este inestimabilă; 
• Familia este locul în care un om normal își petrece cel mai mult timp din viața sa. De aceea merită să facă din casa 

lui un colț de rai; 
• Familia este locul în care ai puterea, în calitate de părinte, să formezi sau să deformezi caracterul copilului tău; 
• Familia este locul în care asemănările fac posibilă relația noastră, iar diferențele o întăresc sau o slăbesc. Depinde 

de cât de maturi suntem; 
• Familia este locul în care vrei să fii atunci când ești departe de casă. Sentimentul de singurătate confirmă adevărata 

ei valoare; 
• Familia este instituită de Dumnezeu pentru ca viața pe pământ să fie caracterizată de altruism și nu de egoism. 

Se spune că dragostea este oarbă, iar după ce ne căsătorim ne deschidem ochii. Cel mai simplu ar fi să stăm cu ochii închiși 
toată viața, dar aceasta este imposibil. Totuși, atunci când ne deschidem ochii există două posibilități: să ne plângem de milă 
sau să clădim o relație frumoasă, într-o căsnicie de succes. Iată lucrurile și atitudinile pe care trebuie să punem accentul atât în 
perioada de prietenie, cât și după ce ne căsătorim: 

a. Dezvoltarea compatibilității – caută și promovează lucrurile care aduc împlinire și satisfacție pentru amândoi; 
nu te împotmoli din cauza diferențelor dintre voi, ci bucură-te de lucrurile pe care le puteți face împreună. 

b. Respectarea diferențelor – diferențele dintre noi sunt pentru a ne completa, nu pentru a ne distruge unul pe 
celălalt; putem avea păreri și opinii diferite în ceea ce privește anumite fapte sau lucruri, dar aceasta nu înseamnă 
că doar părerea mea este bună, trebuie să învăț să respect și părerea partenerului meu, chiar dacă nu sunt de 
acord cu ea, iar aceasta va aduce încredere în relația noastră. 

c. Rezolvarea conflictelor – nu întotdeauna reușim să acceptăm diferențele dintre noi, de aceea își fac apariția și 
conflictele; pentru a gestiona corect un conflict, trebuie să apelăm la dragoste – orice problemă poate avea un 
happy end atunci când o rezolvăm într-un spirit de dragoste. 

d. Comunicarea așteptărilor – avem așteptări unul de la celălalt și, pentru că nu ni le împlinim, sfârșim prin a fi 
dezamăgiți; una dintre cele mai des întâlnite așteptări este aceea că vrem ca partenerul nostru să știe de ce avem 
nevoie, fără a-i comunica aceasta. Trebuie să ne comunicăm așteptările partenerilor noștri de viață! 

e. Înțelegerea reciprocă – nu este suficient doar să ne comunicăm așteptările, ci trebuie să ne și facem înțeleși; 
multe cupluri trăiesc în dezamăgire deoarece nu știu să vorbească pe limba celuilalt – învață modul în care cel 
de lângă cel de lângă tine percepe lucrurile și transmite-i nevoile tale în acel mod! 

f. Cultivarea răbdării – de obicei, primii ani de căsnicie reprezintă o perioadă de formare în care cei doi învață 
să se dea unul după celălalt. Această învățare este dureroasă și necesită multă răbdare. Dacă vrem să găsim 
calea spre fericire în căsnicia noastră, trebuie să acceptăm ritmul celui de lângă noi și să dăm dovadă de răbdare. 
Multe cupluri se destramă, deoarece nu au răbdare să treacă partea cu la greu și să revină partea cu la bine. 

g. Exprimarea mulțumirii – învață să-ți exprimi mulțumirea față de partenerul tău, atât printr-un limbaj adecvat, 
cât și prin gesturi practice! Cumpărarea unui cadou, o plimbare în parc sau o cină romantică în semn de 
mulțumire va aduce multe beneficii căsniciei tale. Cred că fiecare dintre noi ne dorim o căsnicie de succes, dar 
aceasta, la fel ca toate lucrurile de valoare, necesită timp. Doar în timp, ne câștigăm încrederea unul în celălalt, 
doar în timp învățăm cum să comunică mai bine, doar în timp învățăm să ne acceptăm unul pe celălalt. Dacă 
momentan treci printr-o criză în căsnicia ta, nu te da bătut, aplică aceste principii! 

 
FAMILIA  ȘI  TRANSMITEREA  VALORILOR   SOCIALE  ȘI  UMANE 

Florea Lucia 
Liceul Teoretic ”Grigore Moisil”, Timiș 

 
Familiile sunt conduse în general de valori și atitudini diferite în creșterea și educarea copiilor. Aceste valori se reflectă în 

comportamentul copiilor. Există o diversitate de valori pe care se bazează o familie. Aceste valori rezultă, în mare parte, din structura 
socială. Astfel, în funcție de apartenența la o religie sau alta, de nivelul de instruire al adulților, de mediul din care provin aceștia, de 
traiectoria generală a familiei, de o anume apartenență socio-profesională sau de tipul de interacțiune familială, putem vorbi de valori, 
atitudini și comportamente diferite.  

Rokeach (The nature of human values) arată că “o valoare este o credinţă durabilă”, că “un mod de existenţă în acord cu valorile 
asumate este din punct de vedere personal şi social preferabil opusului său”, distingând intre valori terminale corespunzatoare finalităţilor 
vieţii (fericire, înţelepciune, pace) şi valori instrumentale care se referă la mijloace (moduri de a fi sau acţiona) utilizate pentru a atinge un 
scop.  

Apartenența copilului la o familie nu poate fi considerată în nici un context drept suport exclusiv de transmitere al moralei şi 
valorilor, dar educaţia primită în familie are o influenţă covîrşitoare în alegerea și selectarea valorilor bazale ce definesc sistemul personal 
de valori al copilului. Părinţii apartinînd unor categorii socio-economice diferite transmit copiilor lor valori diferite. În clasele mijlocii și 
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superioare, sunt valorizate cu precădere; autonomia şi stapînirea de sine, imaginaţia şi creativitatea-în timp ce în clasele populare, unde 
nivelul socio economic este scăzut, accentul este pus pe ordine, curăţenie, obedienţă, respect al vîrstei şi al regulii exterioare, 
respectabilitate, capacitatea de a evita problemele. 

Familia ar trebui să promoveze valori universale și să ofere o educaţie sănătoasă bazată pe încredere, responsabilitate, reciprocitate 
şi devotament, dragoste şi tradiţii. În acest sens, cartea „ABC-ul familiei” a Mariei Caraș Cumpenici ne prezintă familia ca o sursă a 
principiilor morale şi etice. Ideea fundamentală pe care se bazează lucrarea este: „Valorile creează familia, familia creează valorile”.  

Valorile, ce alcătuiesc un sistem complex, se organizează, aşa cum arată Petre Iluţ (2004), pe mai multe niveluri: valori general 
umane, valori specifice unui sistem sociopolitic, valori ce caracterizează o anumită cultură sau etnie, valori ale grupurilor sociale mari şi 
medii, valori ale microgrupurilor (familie, de exemplu) şi valori individuale. Este de la sine înţeles că la un moment dat o persoană nu face 
parte exclusiv dintr-un anumit grup, complet izolată de celelalte. Identificarea diferitelor tipuri de valori a făcut obiectul mai multor cercetări. 
Datorită complexităţii şi gradului mare de subiectivitate, acest proces de cunoaştere şi de clasificare a tipurilor de valori este unul mai 
dificil. Tipologia stabilită de Rokeach (1973) este de referință în acest sens: valori instrumentale şi valori finale. 

Familia este primul grup social oferit ca şi cadru devenirii sociale a copilului, adică a internalizării normelor sociale, a socializării, 
proces strâns dependent de acţiunile educative derulate în familie. Importanţa vieţii în familie de la naştere până la intrarea în şcoală este 
esenţială pentru formarea personalităţii. Familia este considerată un cadru care trebuie să răspundă aproape tuturor nevoilor copilului, în 
consecinţă ea trebuie să producă şi dragoste, atenţie, aprobare, respect, la un nivel satisfăcător socializării eficiente a copiilor. (Muntean, 
Psihologia dezvoltării umane). 

Prin familie, societatea propune, transmite, impune indivizilor forme de activitate, modele comportamentale, norme, forme de 
organizare, valori, obiceiuri, tradiţii care sunt cunoscute, învăţate şi adoptate de către membrii componenţi pentru a-şi facilita integrarea 
socială. (Batâr, Familia în dinamica societății) Există o coerenţă între cultura profesională şi valorile care orientează activitatea educativă 
a părinţilor din diverse categorii socio-profesionale. Conform teoriei lui Bourdieu, se poate spune că socializarea familială creează habitusul 
care orientează către un anume tip de activitate profesională şi facilitează însuşirea acesteia. (Stănciulescu, Sociologia educației familiale). 

Familia este un mediator între individ şi sistemul social ca întreg şi ca ansamblu de subsisteme, ea fiind cea care transmite individului 
normele de comportament şi valorile specifice comunităţilor şi societăţii din care ea însăşi face parte.   

În ceea ce priveşte modul în care aceste valori devin specifice individului, Petre Iluţ  indică în cartea sa, Valori, atitudini și 
comportamente, două surse ale acestui proces de internalizare a valorilor, ambele având ca şi element comun relaţia, raportul. Este vorba 
de raportul dintre subiect şi obiectele, situaţiile exterioare, pe de-o parte, şi de raportul dintre subiect şi ceea ce este propus ca model social 
acceptat la nivel de comunitate, pe de altă parte. Mecanismul efectiv de asimilare a valorilor este mai greu de evidenţiat, dar se poate spune 
totuşi că intervin în acest caz procesele de învăţare, de imitare, de identificare.  

Pavel Mureşan definea socializarea ca: „proces de integrare şi adaptare a persoanei la viaţa socială prin însuşirea în cadrul familiei, 
şcolii, instituţiilor, organizaţiilor, profesiei a produselor culturale ale societăţii respective, modurile de gândire, profesiunea, normele şi 
valorile morale, juridice, ştiinţifice, politice, rolurile sociale”. (Mureşan, Învățarea socială) Valorile, alături de norme, reprezintă standarde 
ideale de comportament, interpretate ca obligaţii individuale de fiecare membru al unei comunităţi, tocmai de aceea socializarea într-o 
anumită cultură înseamnă de fapt internalizarea valorilor, acestea având un rol de mediere între cultură şi acţiune. Setul de valori al unei 
personae se structurează în etapa de socializare primară 

Având în vedre particularităţile dezvoltării copilului, se poate spune că nici o altă instituţie, oricât de calificată ar fi, nu corespunde 
atât de bine ca familia la satisfacerea nevoilor identitare ale copilului, nevoi care sunt asociate mereu unor anumite valori. Valorile parentale 
sunt de fapt concepţii ale părinţilor despre ceea ce este dezirabil la copiii lor. Referitor la aceste valori parentale, diferiţi autori au încercat 
să stabilească anumite clasificări care coincid într-o anumită măsură. Astfel, aceste valori pot fi: valori parentale de dezvoltare – sănătatea 
copiilor, capacitatea de cooperare, împărtăşire, iubire faţă de părinţi, dorinţa de a învăţa, autocontrol şi independenţă – şi valori parentale 
tradiţionale – igiena copiilor, ascultare şi respect faţă de adulţi, să îi mulţumească pe adulţi, să aibă grijă de lucrurile personale, să fie 
credincioşi, harnici, să participe la activităţi gospodăreşti.  

Daca transpunem subiectul familiei în literatura universală, ne putem opri și asupra cărții „Familia Thibault” care descrie drama a 
doi fraţi prezentaţi dihotomic: unul care păstrează valorile şi normele societăţii şi celălalt care le neagă. Finalul acestei capodopere a lui 
Roger Martin du Gard este unul nefericit, înfricoşătorul război distrugând vieţile protagoniştilor. 

Astfel, familia poate reprezenta un ansamblu de experiențe construite de către fiecare persoană în parte pentru a cunoaşte o viaţă 
fericită alături de oameni dragi. Ea dictează fără să vrea valori, atitudini și comportamente pe care le vom purta cu noi o viață. 
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REALIZAREA  SCHIMBULUI  SOCIOCULTURAL  ÎNTRE  GENERAŢII  PRIN: 
COMUNICARE, LIMBAJ,  MESAJE 

 Fricosu Ionelia 
Şcoala Gimnazială nr. 2, 2 Mai, Constanţa 

La început a fost cuvântul.... 
Comunicarea 

Comunicarea este o caracteristică esenţială a fiinţei umane, un sistem de înţelegere între oameni, un proces de transferare de 
informaţii. Termenul comunicare îşi are rădăcina în limba latină communis, communico - a face ceva împreună, a pune împreună, a 
amesteca, a uni.  
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Actul comunicaţional trebuie, astfel, privit ca o unitate a informaţiei cu dimensiunea relaţională, aceasta însăşi fiind purtătoare de 
informaţii verbale, paraverbale şi nonverbale. 

Totodată, acesta este un act interactiv în care simultan locutorii transmit şi receptează informaţii; comunicarea se „reglează şi 
autoreglează cu ajutorul unor retroacţiuni” (feed-back-ul şi feed-back-forward).  

Comunicarea în familie alături de intercunoaştere este principalul instrument de dezvoltare a structurii şi relaţiilor de rol familial.  
Când membrii familiei sunt capabili să se asculte unii pe alţii, să se întrebe şi să comenteze asupra subiectelor în raport cu care 

doresc să se înţeleagă, să se folosească de cuvinte pe care le aşteaptă sau să se pronunţe pentru a obţine consens informaţional, ei pot 
conlucra şi interacţiona optim, astfel încât fiecare să fie stimulat în a se dezvolta şi a resimţi satisfacţie.  

Stilul defectuos în comunicare poate angaja disfuncţii familiale multiple, ce suscită adesea ajutor terapeutic. 
J. Risjin şi E. E. Faunce explicitează principalele aspecte ale evaluării stilului şi calităţii comunicării intrafamiliale: 

 claritatea dicţiei (elocuţiunii); 
 schimbările de subiect (mesajele pot fi complete sau tangenţiale, întrerupte sau cu tendinţă de trecere de la un subiect la altul, 

evitate); 
 raportul între acord şi dezacord (membrii familiei sunt capabili să fie în dezacord fără a se manifesta agresiv, iar divergenţele de 

opinii vor fi considerate drept „contribuţii” sau „atacuri”, interesant de ştiut este şi faptul dacă familia impune membrilor săi ca regulă, să 
se manifeste totdeauna amabil şi gentil, pentru a-şi face cunoscute dorinţele, sau ei trebuie să apeleze la mijloace denaturate); 

 intensitatea este dată de exprimarea afectelor între membrii familiei : mândrie, tandreţe, nevoi sexuale, tristeţe – cu o anumită 
intensitate: manieră monotonă, măsurată, rezervată, totdeauna cerebrală. Se poate întâmpla ca, dimpotrivă, comunicarea deşi să aibă o 
anumită intensitate, să nu fie niciodată gradată, nuanţată; 

 semnificaţia din punct de vedere al relaţiei este evidenţiată de comentariile care pot fi formulate în mod amical sau agresiv. Spre 
exemplu o mamă se adresează unui copil printr-un mesaj cald, prietenos, iar celuilalt îi propune un „armistiţiu”; 

 ordinea schimburilor verbale – aceasta va răspunde la întrebări cum ar fi: „Cine se adresează şi cui ?”, „Cine este lăsat deoparte în 
conversaţie ?”, „Cine vorbeşte în numele cui ?”; 

 angajarea sau implicarea este dată de măsura în care membrii familiei se simt atraşi să răspundă prin da sau nu sau printr-un mesaj 
clar la întrebările privitoare la proiectele şi la deciziile lor; 

 respectarea promisiunilor – reprezintă măsura în care membrii familiei promit ceva de care nu se achită ulterior ( Se simt ei legaţi 
de promisiune ?); 

 configuraţia secvenţială – pentru a evidenţia aceasta trebuie să  exemplificăm cu un exemplu: mama vorbeşte tatălui şi copiii o 
întrerup, tatăl vorbeşte şi nimeni nu ascultă sau mama vorbeşte şi toată lumea ascultă şi răspunde, mai puţin tatăl, dar şi primul născut 
începe să vorbească şi conversaţia se termină printr-o mustrare făcută de mama sau de tata. 

Analiza comunicării în microgrupul familial conduce la constatarea unor eventuale incoerenţe în modul în care rolurile familiale 
sunt asumate şi exercitate, ceea ce ar conduce la configuraţii defectuoase ale rolurilor conjugale, cum ar fi: hipertrofia sau hipotrofia rolurilor 
de sex (amplificarea sau diminuarea unor comportamente specifice masculinităţii şi feminităţii), inversarea rolurilor de sex prin dezvoltarea 
unor comportamente maritale de substituţie reciprocă („travestiul psihosocial conjugal”), desincronizarea rolurilor conjugale, 
incompletitudinea rolurilor atât maritale cât şi parentale.    

Comunicarea stă la baza interrelaţionării, ea este pârghia importantă în schimbul sociocultural ce are loc între generaţii. 
Suntem ceea ce comunicăm... 

Limbajul 
Metoda analizei comunicaţionale (tranzacţionale)  a fost lansată de E. Berne care introduce conceptul–cheie de „stări ale Ego-ului” 

trăite şi asumate în plan atât intelectual cât şi afectiv ca şi experienţe corelate cu anumite modele de răspunsuri date în anumite situaţii 
(diferite), ce definesc trei tipuri de atitudini specifice oricărui individ, respectiv: 

 atitudinea de părinte; 
 atitudinea de adult; 
 atitudinea de copil. 

Cele trei stări ale ego-ului exprimate prin aceste atitudini stau la baza dezvoltării personalităţii unui individ (ego-copil, ego-adult, 
ego-parental). Acestea au un caracter alternant specific relaţiilor interpersonale ce au loc la un moment dat. Membrii microgrupului familial 
în relaţiile conjugale, dar şi familiale pot adopta conjuncturi diverse ale stării eu-lui, uneori împietând asupra raporturilor normale de 
echilibru în cadrul structurii familiei.Comunicările pe care şi le adresează membrii familiei pot fi incoerente chiar şi din punct de vedere al 
rolurilor, spre exemplu: copiii să pară a fi stăpânii situaţiei, nimeni nu conduce, mama acţionează ca o fetiţă (fiică), prima născută joacă 
rolul de soţie şi de mamă în familie.Un alt caz cel al tatălui, care deşi pare autoritatea, judecătorul şi stăpânul familiei, realitatea să fie alta, 
şi anume mama să fie cea care deţine şi „manevrează” jocul din culise.În aceste cazuri toată lumea ştie situaţia, dar nimeni nu o spune, iar 
aparenţa este salvată, dar implică un sentiment de confuzie în privinţa rolurilor la toţi membrii familiei. Aici este prezentă rigiditatea privind 
ceea ce trebuie să fie un bărbat sau o femeie, dar ele nu corespund realităţii.Va exista mereu o strădanie pentru a salva aparenţele, 
raportându-se la realitate prin mijloace deturnate. Acest gen de farsă conduce la devalorizarea mai mult sau mai puţin a membrilor familiei, 
dar aceştia se tem mult prea tare pentru a încerca să fie ceea ce sunt în realitate. Neconfirmându-şi clar propria lor identitate (de bărbaţi sau 
de femei), ei nu vor să rişte să fie stânjeniţi să se simtă mediocri sau să se conducă impropriu după normele altcuiva.Modelele 
comportamentale de rol ale soţilor ca şi părinţi sunt de cele mai multe ori preluate, interiorizate din familiile lor de origine, de la proprii 
părinţi.  

Stilurile de comunicare şi de acţiune ale acestora explică în mare măsură comportamentul comunicaţional al copiilor, deveniţi adulţi 
şi părinţi la rândul lor, prefigurând aşa-numita „matrice a scenariului de viaţă” după C. Steiner. 

Analiza comunicaţională conduce la autocunoaştere şi conştientizare a rolurilor familiale derivate din „stările ego-ului” şi a 
autoreglării tuturor comportamentelor familiale, astfel încât să se stimuleze dezvoltarea personalităţii fiecărui membru al microgrupului 
familial, conducând la armonizarea relaţiilor comunicaţionale şi de rol. Pot creşte astfel capacităţile autocompensatorii ale grupului aflat în 
impas, în sensul maturizării sale funcţionale, prin reorientarea şi autoprogramarea corectivă a propriilor sale trăiri, atitudini şi decizii de 
convieţuire sanogenă. 

În timpul dialogului familial se utilizează zilnic toate modalităţile de comunicare posibile: 
 înţelegerea; 
 dezaprobarea sau impunerea; 
 supunerea sau concilierea; 
 intelectualizarea sau „cerebralizarea”; 
 indiferenţa sau neutralitatea; 
 detaşarea sau neimplicarea. 
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Fiecare dintre aceste modalităţi pot să alterneze situaţional la fiecare din membrii familiei, dar pot deveni şi dominante prin frecvenţa 
lor, devenind adevărate tipare de comunicare proprii unuia sau altuia din membrii familiei. 

O persoană poate avea un stil comunicaţional deschis, utilizând adecvat toate modalităţile de comunicare, sau rigid, folosind 
predominant un tip (fie dominator-autoritar sau stilul submisiv-supus). Puţini oameni, în general sunt înclinaţi să acţioneze permanent pe o 
singură cale, deşi există persoane structurate astfel încât să utilizeze predominant una. 

Dialogul familial este foarte important, chiar unii terapeuţi consideră acesta ca şi mijloc de diagnoză, cât şi ca tehnică de corecţie 
a raporturilor interpersonale, în intenţia lor unanim recunoscute de a optimiza sistemul familial. 

Cel care consideră că indivizii umani folosesc cinci căi pentru a comunica este V. Satir, acestea fiind : 
 concilierea; 
 dezaprobarea; 
 rezonabilitatea; 
 irelevanţa mesajului; 
 concordanţa. 

Concilierea se referă la acordul cu o altă persoană, chiar şi când sentimentele şi convingerile personale sunt contrarii. Aceasta poate 
conduce la crearea unor probleme şi insatisfacţii în momentul respectiv sau mai târziu, dar rămâne totuşi o strategie de comunicare accesibilă 
şi de stimulare a relaţiilor intrafamiliale. 

Metoda utilizată în special de persoanele cu o mare nevoie de afirmare şi demonstrare a puterii este dezaprobarea, având un 
comportament de cele mai multe ori hipercritic, dictatorial. Aceste persoane au o mare nevoie de a fi ascultate, de a-şi dovedi lor însele forţa 
Eu-lui, poziţia de autoritate. 

Rezonabilitatea este calea comunicaţională proprie mai ales celor care manifestă o incapacitate în a-şi exprima sentimentele, fie ca 
un deficit de expresie, fie de teamă (blocaj afectiv). 

Irelevanţa mesajului este o modalitate de comunicare indiferent sau evitant, prin care cuvintele persoanei respective nu au legătură 
cu ceea ce se întâmplă în situaţii sau în mediul apropiat, desemnând o manieră nou implicată care uneori poate abate atenţia de la obiectivul 
discutat. 

În ceea ce priveşte concordanţa sau congruenţa aceasta exprimă modalitatea de comunicare în care sentimentele se potrivesc cu 
convingerile şi comportarea individului, fiind cea mai sanogenă pentru relaţiile interpersonale. 

Mesajele 
Cele care însoţesc comunicarea interumană sunt mesajele. Acestea pot fi mesaje verbale sau mesaje non-verbale. Cele verbale fac 

referire la ceea ce se exprimă prin cuvinte în cadrul comunicării, iar cele non-verbale sunt de ordin expresiv-senzitive: fizionomice (mimice), 
corporale (pantomimice, kinestezice tensional-energetice) pentru că în ceea ce priveşte comunicarea acesta este un fenomen propriu 
întregului organism. 

De Rivera consideră că emoţiile sunt întotdeauna cele care însoţesc mesajul, ele fiind „încorporate” în mesaj influenţează şi reflectă 
în acelaşi timp condiţia corpului. Este cunoscut impactul psihopatogen al conflictelor interne, profunde, nerezolvate care se manifestă 
corporal prin fenomene de conversie somatică (transpiraţii, palpitaţii, cefalee, erupţii ale pielii, perestezii, epigastralgii). Simptomele 
somatice au adesea un mesaj subtil care este de natură emoţională.  

Cel care evidenţiază că sistemele de comunicare intrafamilială sunt diferite de ale altor grupuri este J. Haley (1968). El demonstrează 
faptul că în cadrul familiei comunicarea are specific de unicitate, dar există şi un specific funcţional al acesteia. În urma unor cercetări, 
acesta arată că: 

 într-o familie membrii acesteia se comportă diferit unul cu altul faţă de raporturile lor cu alţi oameni; 
 tipurile de modele de răspunsuri de ordinul milioanelor pe care membrii familiei le întâlnesc de-a lungul timpului în propria lor 

familie, devin tipare fixe; 
 tiparele de comunicare persistă într-o familie mulţi ani şi vor influenţa speranţele şi aşteptările de răspuns ale copiilor, comportarea 

lor cu alţi oameni când vor părăsi familia; 
 copilul nu este totuşi un „recipient pasiv” al părinţilor, ci un creator de modele comunicaţionale şi comportamentale familiale. 

Comunicarea intrafamilială are un caracter complex care se produce nu numai la nivel verbal ci şi senzitiv, extraverbal conducând 
la complicarea înţelegerii comunicării. Inflexiunile vocii, intensitatea privirii, mişcările corporale cu referire la incidente familiale unice 
trecute, grimase specifice pot conduce la încurcarea mesajului verbal şi la sensul primit sau dezvăluit al acestuia de cele mai multe ori. Se 
ştie că soţii adesea comunică senzitiv mai autentic decât verbal furnizându-şi informaţii necomunicate verbal sau distorsionează conţinutul 
celor verbale, fie prin insinuarea unei unde de „mister”, fie prin mistificarea mesajului afirmat, dar şi prin nuanţarea unui sens suplimentar, 
neafirmat. Adesea, inautenticitatea unor mesaje verbale este demascată pe căile comunicării senzitive şi uneori chiar extrasenzoriale, prin 
mijloace intuitiv-empatice, ale căror mecanisme subtile nu sunt cunoscute încă.  

În comunicarea dintre doi oameni, în general şi între parteneri în special se stabilesc două canale: conştient şi inconştient. S. Freud  
explică intenţiile dramatice şi practice, inconştiente, pe care oamenii le manifestă prin cuvinte, erori, lapsusuri, întreruperi, omisiuni 
inexplicabile, blocaje sau mici accidente comunicaţionale. 

În concepţia lui S.Freud „orice greşeală devine de înţeles”. Jocul imprevizibil al mesajelor conştiente şi inconştiente conduce la 
înţelegerea comportamentului de rol familial. 

Fiecare mesaj reflectă în fond, modul specific, propriu al unei persoane de a intra în contact cu alta. De aici apare atât complexitatea 
dar şi confuzia mesajelor primite şi a celor emise, reflectând desigur nevoia acută a fiinţei umane de a comunica şi de a menţine contactul 
cu ceilalţi. 

Modelele primelor relaţii umane se plămădesc în familie, care este matricea genetică a acestora, dar şi ale primelor relaţii cu sexul 
opus, tot aici au loc primele comunicări şi atitudini fundamentale faţă de semeni şi de viaţă. Şi tot familia este şi rămâne de-a lungul întregii 
existenţe sursa primordială a satisfacerii nevoilor noastre emoţionale de contact, apartenenţă şi afiliere socială de siguranţă, dar şi de 
dragoste şi respect faţă de sine. 

Convieţuirea familială poate crea un sentiment de securitate şi îndeplinire afectivă care alimentează continuu, dinamizează şi 
energizează întreaga conduită a individului uman în sensul dezvoltării şi împlinirii personalităţii sale. 

Nevoile psihologice de bază care asigură echilibrul emoţional sunt cel mai bune satisfăcute în condiţiile în care comunicarea 
intrafamilială este liberă, neconstrânsă. Atunci când nevoile individuale de siguranţă, dragoste şi respect faţă de sine nu sunt satisfăcute, 
situaţia este simptomatică pentru dezechilibrul interpersonal al întregului grup familial. Aceste nevoi sunt satisfăcute mai puţin sau deloc 
atunci când comunicarea este deturnată emoţional de restricţii, jenă, culpabilitate, teamă sau ostilitate. 

 „Dublul mesaj” sau „dubla legătură” are efecte dintre cele mai nocive pentru dezvoltarea relaţiilor familiale, afectând gradul de 
siguranţă şi coerenţa comunicării. Între membrii familiei în interiorul căreia circulă „mesaje duble” aceştia se simt stânjeniţi, neputând 
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interpreta clar mesajele primite, nici să le comenteze adecvat şi, în consecinţă le induc acţiuni confuze, dubitative, ambivalente. Din acest 
motiv, modelul relaţiilor intrafamiliale nu se dezvoltă ca un model centrat pe rezolvarea de probleme în beneficiul tuturor, ci ca un model 
de simulare a unor probleme adesea false, practic irezolvabile. 

În aceste familii cu comunicare defectuoasă de tip „dublu mesaj” copiii sunt vulnerabili din punct de vedere al sănătăţii emoţionale 
şi al capacităţii de decizie. Climatul familial de acest gen devine psihopatogen pentru dezvoltarea copiilor, ca urmare a unui model 
comunicaţional nevrotic sau chiar schizofren, după G. Bateson. Fenomenul „dublei legături” sau al „dublei constrângeri”, creează 
subiectului un impas logic în cadrul comunicării, acesta neştiind cum să gândească în legătură cu interlocutorul său. Acest gen de 
comunicare antrenează o contradicţie între mesajul afirmat şi mesajul indus prin contextul metacomunicaţional: tonul vocii, modul de 
formulare, contextul emoţional. Aceasta conduce la descalificarea mesajului emis, generând confuzie interlocutorului. 

În concluzie: 
Schimbul socio-cultural între generaţii are loc prin procesul de educaţie familială. Educaţia familială fiind acţiunea exercitată de 

generaţiile adulte asupra celor tinere în vederea creării în acestea a fiinţei sociale. 
A fi părinte înseamnă a transmite, respectiv a acţiona ca intermediar între societate (categorii, clase, grupuri) ai cărei (căror) agenţi 

investiţi, cu putere de a transmite sunt părinţii către copii, iar comunicarea este pârghia care conduce la formarea personalităţii sociale a 
copiilor şi la stabilirea relaţiilor familiare optime. 

Familiile au un rol important în construirea în copii a nivelului şi a barierei simbolice care definesc fiecare clasă socială, a unui 
raport cu viitorul gândit şi simţit  în termeni familiali. Tot familiile sunt cele care influenţează nivelul aspiraţiilor statutare atât în adolescenţă 
cât şi uneori în tinereţe. 

 Statutul social este transmis în mod diferit de către familii deoarece acestea apelează la stiluri, metode şi tehnici diferite adaptate la 
obiective proprii.   
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VALORI  ȘI  ATITUDINI  PRIVIND  FAMILIA 
 

Prof. Frîncu Florina 
Grădinița cu P.P Inocența-Găești,jud.Dâmbovița 

 
       Familia a reprezentat, de-a lungul timpului, instituţia fundamentală pentru supravieţuirea individului şi reproducerea societăţii, 
păstrătoarea tradiţiilor şi a valorilor naţionale, un reper de stabilitate. Ritmul accelerat al schimbărilor din societatea contemporană şi-a pus 
amprenta şi asupra familiei, aducînd transformări importante. Aceasta şi-a diversificat formele, structura şi funcţiile, a evoluat către o 
pluralitate de modele. Dezinstituţionalizarea, individualizarea şi democratizarea vieţii de familie sînt procesele cele mai importante pe care 
le-a traversat. Previziunile alarmiste cu privire la evoluţia acesteia, formulate în urmă cu cîteva decenii, nu au fost confirmate de evoluţiile 
ei concrete. Datele demonstrează că opţiunile şi comportamentele indivizilor au fost mai puţin radicale. 

Modelul familial românesc 
Comparativ cu ceilalţi europeni, ataşamentul românilor faţă de familie rămîne foarte ridicat, aceasta ocupînd primul loc în ierarhia 

de valori şi fiind domeniul care continuă să le ofere cea mai mare satisfacţie. România are una dintre cele mai ridicate rate ale căsătoriilor 
din Europa, fiind în creştere în ultimii ani, şi ale vîrstelor tinere la încheierea căsătoriei şi la naşterea copiilor. Divorţurile au un nivel mediu, 
comparativ cu celelalte ţări europene, şi o mare stabilitate în timp. Cu excepţia perioadei imediat următoare decretului de restricţionare a 
divorţului care marca, alături de interzicerea avortului, debutul politicii socialiste pronataliste dure, divorţialitatea a avut aproximativ 
aceleaşi valori din anii 1960 pînă în prezent: 1,5 la mia de locuitori sau 1 divorţ la 5 căsătorii. Nici politica pronatalistă, nici transformările 
socio-economice de după 1990 nu au putut contracara acest model cultural stabil. 

Atitudinile generale ale românilor cu privire la familie sunt preponderent de tip conservator 
Modelul familial cel mai răspândit este cel al cuplurilor căsătorite cu un copil. Scăderea nivelului de trai a făcut ca părinţii să-şi 

concentreze resursele pentru a îngriji un singur copil. Natalitatea este una dintre cele mai scăzute din Europa, iar tendinţele de redresare sînt 
slabe. Declinul dramatic al fertilităţii e o consecinţă directă a transformărilor socio-economice de după 1990, dar şi rezultatul unei tendinţe 
pe termen lung, instalată încă din perioada socialistă, şi care are la bază schimbări valorice. Deşi sînt invocate preponderent motivaţii 
economice precum lipsa banilor, a locuinţei, a facilităţilor pentru îngrijirea copilului, motivaţiile culturale, chiar dacă mai puţin declarate, 
sînt la fel de importante. Modelul românesc larg împărtăşit este cel al familiei restrînse. Comparativ cu celelalte ţări europene, România 
prezintă o proporţie destul de mare a familiilor extinse, multigeneraţionale, atît din cauza unor presiuni economice, cît şi a persistenţei 
modelului tradiţional. Cu excepţia Lituaniei, Slovaciei şi Bulgariei, care înregistrează valori mai ridicate, România are de cel puţin două 
ori mai multe familii extinse, comparativ cu majoritatea ţărilor Uniunii Europene: 8,7% din totalul gospodăriilor familiale, în creştere faţă 
de 1992, cînd reprezentau 7,3%. Standardul de viaţă al familiei româneşti este unul mai degrabă scăzut. Rata sărăciei familiilor cu copii în 
întreţinere este cea mai ridicată din Uniunea Europeană – 26%, comparativ cu media de 18%, fiind într-o tendinţă ascendentă în ultimii ani. 
Riscul crescut de sărăcie se datorează în special familiilor cu trei şi mai mulţi copii şi familiilor monoparentale. 

Valori şi atitudini privind familia 
Atitudinile generale ale românilor cu privire la familie sînt preponderent de tip conservator. Ataşamentul faţă de viaţa de cuplu 

rămîne foarte ridicat, comparativ cu alte ţări europene. De exemplu, o relaţie stabilă este considerată importantă pentru a fi fericit de către 
90% dintre români, comparativ cu numai 20% dintre olandezi (EVS/WVS). Oamenii căsătoriţi sînt consideraţi mai fericiţi de peste două 
treimi din populaţie. Modelul relaţiilor de cuplu şi al căsătoriei fericite este cel romantic, în care iubirea rămîne, aproape pentru toţi românii, 
cea mai importantă. Iubirea trebuie dublată însă de solidaritate între parteneri (încredere şi sprijin reciproc, respect şi înţelegere reciprocă, 
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fidelitate), dar şi de suport material – în principal, condiţii bune de locuit şi, în secundar, bani. Norma fidelităţii rămîne deosebit de 
importantă în familia românească. Orientarea de tip conservator din punct de vedere familial caracteristică românilor este vizibilă şi prin 
atitudinea faţă de divorţialitate. Deşi, la nivel declarativ, toleranţa generală faţă de divorţ este ridicată, analizînd motivele de divorţ, acesta 
este acceptat mai degrabă în situaţii extreme, excepţionale: în cazul în care există violenţă şi alcoolism şi, în secundar, infidelitate. Situaţiile 
mai puţin grave caracterizate prin neînţelegeri, incompatibilitatea partenerilor sau chiar prin încetarea iubirii nu reprezintă motive la fel de 
importante pentru despărţire.   

Modelul relaţiilor intime este de asemenea unul romantic, în care sexualitatea este legată de iubire şi are loc mai ales în interiorul 
familiei. Relaţiile sexuale liberale, bazate doar pe atracţia reciprocă, sînt susţinute de o minoritate. Atitudinile indivizilor faţă de sexualitate 
sînt concordante cu comportamentele lor declarate: mulţi (în special femeile) nu au avut relaţii sexuale înaintea căsătoriei, cele mai multe 
dintre femei au avut un singur partener sexual. 

Familia egalitară, în care nu contează cine conduce în familie, iar deciziile sînt luate în comun, este preferată de majoritatea 
indivizilor. În privinţa sarcinilor domestice însă, deşi în proces de modificare, tradiţionala diviziune a muncii este menţinută. Femeia este 
mult mai implicată în treburile casnice – petrece în gospodărie, în medie, o dată şi jumătate din timpul petrecut de partenerii lor. În acelaşi 
timp însă, femeia are şi o putere de decizie uşor mai ridicată în administrarea acestor sarcini, ca „stăpînă a casei“: nu numai că face mai 
multe în casă şi în privinţa copiilor, dar ea şi decide într-o mai mare măsură ce trebuie făcut. 

Modele alternative: uniunile consensuale 
 Datele de la ultimul Recensămînt din 2002 (de altfel şi prima oară cînd au fost înregistrate oficial) indică o pondere scăzută a 

acestora în România: 3,9% din totalul populaţiei. Datele de anchetă estimează ponderi mai ridicate, între 5 şi 7% din populaţie. În prima 
anchetă reprezentativă la nivel naţional pe populaţia care trăieşte în astfel de uniuni (Viaţa de familie, Soros, 2008) ponderea era de 5,7%. 
Răspîndirea lor este destul de scăzută, comparativ cu Europa Occidentală – în Danemarca, una din cinci familii este de acest tip. Totuşi, 
ponderea lor este mai ridicată decît în unele ţări estice (Polonia, Cehia, Slovacia, Lituania) sau mediteraneene (Italia, Spania, Grecia, 
Portugalia). Persoanele care trăiesc în uniune consensuală sînt, în general, persoane mai tinere, cu un profil social mai dezavantajat, 
comparativ cu populaţia căsătorită. Au mai puţină educaţie şi sînt mai sărace. Totuşi, coabitanţii din România nu reprezintă o populaţie 
omogenă, tinzînd să se polarizeze în două categorii diferite: una pentru care coabitarea reprezintă mai mult o opţiune contextuală, rezultatul 
adaptării la o situaţie problematică (lipsa veniturilor, a locuinţei, probleme familiale) şi alta pentru care uniunea consensuală reprezintă o 
opţiune de viaţă, expresia unei orientări valorice postmoderne. Cei care trăiesc în uniuni consensuale din motive pragmatice reprezintă 
majoritatea coabitanţilor, aproximativ două treimi. Au un nivel de educaţie şi un standard de viaţă scăzut, trăiesc în gospodării mai 
numeroase şi mai prost dotate, romii sînt mai răspîndiţi în rîndul lor, provin mai degrabă din mediul rural. Ceilalţi coabitanţi, cei pentru 
care uniunea consensuală reprezintă o alegere de ordin valoric, au un nivel de educaţie ridicat, o poziţie mai bună pe piaţa muncii, o situaţie 
materială prosperă şi provin mai degrabă din oraşele mari. Valorile şi atitudinile familiale ale primilor sînt conservatoare şi materialiste, iar 
ale celorlalţi flexibile, egalitariste, postmaterialiste. Pe ansamblul uniunilor consensuale însă, persoanele care coabitează nu sînt foarte 
diferite de cele căsătorite. Coabitarea reprezintă o opţiune tranzitorie (peste trei sferturi intenţionează să se căsătorească în viitor), o 
modalitate de adaptare la o situaţie problematică şi mai puţin o opţiune care să conserve caracteristicile unei orientări postmoderne de viaţă, 
fondată pe nevoi ale libertăţii şi autorealizării. Modelul clasic de familie este valorizat chiar şi de majoritatea celor care trăiesc în uniune 
consensuală în România. 

La nivelul opiniei publice, discursul dominant cu privire la familie este unul alarmist. Deşi în mass-media cazurile de familii 
destrămate, de familii conflictuale, confruntate cu infidelitate, violenţă, criminalitate par să reprezinte tot mai mult norma din societatea 
românească, analiza comparativă a datelor din celelalte ţări europene indică exact contrariul.  

Deşi confruntată cu o serie de fenomene negative, familia românească a găsit mijoacele de adaptare la schimbările economice, 
sociale şi culturale care au avut loc în ultimele decenii. Tendinţele de dezorganizare şi de restructurare a familiei într-un model diferit 
caracterizează, cel puţin deocamdată, o minoritate.  

Fără a fi o instituţie în criză, continuă să reprezinte, ca şi în trecut, reperul cel mai important în viaţa românilor. Cele mai importante 
probleme cu care s-a confruntat familia au fost mai degrabă cele de ordin economic, principalii perdanţi fiind copiii, cu prea puţine resurse 
pentru dezvoltare, şi societatea în ansamblul ei, cu tot mai puţini copii.  

Valorile familiale ale românilor, deşi în schimbare, rămîn mai degrabă de tip conservator. Modelul familiei clasice este puternic 
valorizat, chiar de către cei care trăiesc în modele alternative de familie.  
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                             ATITUDINEA   FAMILIEI   FAŢĂ   DE   ŞCOALĂ 
 

Profesor Gabor Elisabeta 
Liceul Tehnologic „Ion Creangă”, Pipirig, județul Neamț 

 
Este relaţia şcoală-familie o relaţie periclitată în societatea românească actuală? Răspunsul nu am vrea să fie categoric afirmativ, 

dar realitatea se grăbeşte să confirme această supoziţie. 
Cauzele sunt variate: deteriorarea climatului familial, mentalităţi învechite ale părinţilor; neînţelegerea corectă a rolurilor care revin 

şcolii şi familiei şi învinovăţirea reciprocă; oferta educaţională a şcolii este redusă sau inadecvată în raport cu aşteptările şi nevoile de 
educaţie ale părinţilor; eşecul şcolar al unor elevi din clasele sociale defavorizate; lipsa literaturii pedagogice pentru părinţi pe piaţa cărţii 
sau nevalorificarea acesteia de către factorii responsabili etc. Este adevărat, şcoala a căpătat competenţe foarte mari în educaţia copiilor şi 
o autonomie crescândă, dar „părinţii se dovedesc a fi departe de a accepta ideea lipsei de competenţă şi de a ceda integral prerogativele lor 
educative şcolii” (Elisabeta Stănciulescu, 1997, pag. 32). 

Opinia cadrelor didactice reconsideră importanţa contactelor familie - şcoală pentru optimizarea educaţiei copilului. Poziţia de 
parteneriat a celor două instanţe educaţionale va supraveghea intervenţiile părinţilor în viaţa şcolii, va conduce la educarea părinţilor, dar 
şi a profesorilor care au, uneori, de învăţat de la părinţi. 

Dar, pentru ca acest parteneriat să dea roadele aşteptate, trebuie analizate punctele de vedere ale fiecăreia, atitudinea familiei faţă 
de şcoală şi a şcolii faţă de familie. Nerecunoaşterea de către ambele părţi a rolului ce revine celuilalt în formarea copilului exclude din 
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start orice formă de colaborare eficientă. Şi există numeroase cazuri de lipsă de colaborare, când ori şcoala oferă prea puţine informaţii sau 
îndrumări, ori părinţii nu sunt dornici să deschidă un astfel de dialog cu învăţătorul sau dirigintele. 

Pentru a putea anticipa colaborarea cu şcoala, credem că ar fi interesant de analizat cum se preocupă părinţii pentru cultivarea 
interesului de cunoaştere al copilului, înainte ca acesta să fie cuprins într-o formă instituţionalizată de educare. 

Ca şi alte dimensiuni ale personalităţii copilului, interesul pentru cunoaştere poate fi cultivat de către părinţi cu condiţia să aibă o 
asemenea preocupare şi să ştie cum să procedeze. Existând această dorinţă a părinţilor urmată de materializarea ei în timp, putem miza pe 
o bună colaborare ulterioară cu şcoala. 

Spre deosebire de educatorii de profesie, părinţii (educatorii naturali) îşi desfăşoară activitatea fără un plan şi fără un program 
dinainte stabilit, ci accidental şi ocazional, fapt care nu diminuează cu nimic valoarea educaţiei realizate de părinţi. Când este vorba de 
interesul de cunoaştere, un program nici nu ar fi posibil, căci acesta se manifestă spontan şi ocazional. Privind la televizor, citind o revistă, 
plimbându-se pe stradă sau făcând o excursie în mijlocul naturii, iată tot atâtea ocazii în care cele văzute sau auzite de copil pot să-i 
declanşeze o serie de întrebări, ca expresie a interesului său pentru acestea. Sursa răspunsurilor o reprezintă părinţii/bunicii care-l însoţesc 
şi de la care aşteaptă satisfacerea interesului său. Răspunsurile competente, dar şi accesibile ale adulţilor îi satisfac interesul şi contribuie 
la cultivarea lui. În cazul în care adultul nu este pregătit să răspundă la o întrebare sau este obosit, copilul nu trebuie să fie repezit, ci amânat, 
până la edificarea asupra problemei. Nerăspunzându-i la întrebări sau repezindu-l se săvârşeşte o dublă greşeală: i se stinge copilului 
interesul pentru cunoaştere, iar adultul este discreditat. De fapt, important este ca dialogul să rămână deschis. Mai târziu, când copilul va fi 
la şcoală (gimnaziu, liceu) se va putea înlocui răspunsul ad-hoc prin îndrumarea lui spre sursele bibliografice. 

Părinţii nu trebuie însă să aştepte pasivi manifestările interesului la copil, este bine şi necesar să-l provoace prin întrebări puse la 
momentul oportun, când constată că fiul sau fiica lor trec nepăsători pe lângă locuri/ lucruri importante. Întreţinerea şi cultivarea interesului 
de cunoaştere contribuie efectiv şi eficient la dezvoltarea intelectuală a copilului în condiţii optime. 

Copilul crescut şi educat în acest spirit va intra mult mai deschis în „universul” şcolii, se va acomoda mult mai uşor cu rigorile 
acesteia şi cu oamenii ei. De asemenea, părinţii respectivi vor întreţine cu şcoala o relaţie firească, de colaborare permanentă. 

Rolul conducător în procesul de educaţie îl are, fără îndoială, şcoala, pentru motive bine cunoscute (nu trebuie uitat însă, că habitusul 
secundar îl completează pe cel primar). 

În calitatea sa de cel mai apropiat colaborator al şcolii, familia trebuie să o secundeze de aproape şi sincer. Părinţii iau cunoştinţă 
de cerinţele şcolii faţă de copii, în materie de educaţie, prin diverse moduri: la şedinţe, în discuţiile cu învăţătorii şi diriginţii, prin 
corespondenţă etc., iar linia educativă generală le este cunoscută din presă, radio, TV. În general nu se întâmpină dificultăţi în această 
privinţă. Ele apar atunci şi acolo când părinţii adoptă o altă atitudine faţă de sarcinile trasate de şcoală, aceasta fie în probleme de instruire, 
fie în cele de educaţie. În acest fel, părinţii creează mari dificultăţi copiilor, căci nu mai ştiu ce atitudine să adopte şi pe cine anume să 
asculte. Printr-o asemenea atitudine, părinţii creează stări de nevroză copiilor sau, mai grav, „le determină un comportament duplicitar şi 
ipocrit, pervertindu-le însuşi caracterul” (Ioan Drăgan, 1992, pag. 12). 

Iată de ce este necesar ca părinţii să adopte o atitudine care să permită formarea unui front unitar educativ, împreună cu şcoala. Sunt 
absolut necesare discuţii libere şi sincere pentru a se ajunge la punctele de vedere cerute. În afară de aceasta, înseşi roadele educaţiei sunt 
mai bogate când între factori există unitate, deoarece ea potenţează forţele educative, pe când lipsa de unitate le diminuează. 

O colaborare mai evidentă se înregistrează în ciclul primar, când copilul este puţin speriat de regimul strict de muncă, eforturile mai 
mari decât la grădiniţă. Are loc, în clasele mici, un dublu fenomen: familia, acolo unde este suficient de iniţiată, se străduieşte să întregească, 
să suplinească şcoala, când copiii se găsesc în impas, fapt deloc neglijabil; şcoala, la rândul ei, provoacă indirect un anumit interes printre 
părinţi pentru lucruri pe care nu le-au studiat sau le reîmprospătează anumite cunoştinţe uitate, neglijate, ignorate. 

Pot fi auziţi adesea părinţi sau bunici afirmând că, de când copilul sau nepotul lor a început şcoala, ei repetă învăţământul primar, 
gimnazial sau liceal, reinstruindu-se. Iată, deci, „un fir permanent în priză, între doi poli, între care pendulează acul magnetic, copilul, 
încredinţat şcolii spre formare, dar neabandonat de familie” (Ion Popescu, 1982, pag. 47). 

La polul opus, ca preocupare, se află unii părinţi, îndeosebi din mediul rural, mult prea ocupaţi cu treburile din gospodărie şi 
agricultură. Copiii din aceste familii se descurcă singuri, fiecare cum poate, iar colaborarea dintre familie şi şcoală este sporadică, de obicei 
provocată de şcoală. 

Optica părinţilor s-a modificat fundamental, aceştia conştientizând barierele impuse de lipsa de  instruire. Există elevi care, de multe 
ori cu acordul tacit al părinţilor, abandonează şcoala pentru a presta diverse activităţi care le aduc câştiguri băneşti menite să completeze 
bugetul sărac al familiei sau bugetul personal, cu care reuşesc să-şi satisfacă anumite trebuinţe. Aceşti elevi preferă să capete abilităţi 
pentru câştiguri uşoare (uneori ilegale), în detrimentul învăţăturii. 

Condiţiile actuale de şcolarizare după terminarea învăţământului secundar pun pe unii părinţi în imposibilitatea de a asigura 
condiţiile materiale necesare parcurgerii învăţământului liceal, apoi pe cel universitar. Sunt şi situaţii credibile, justificate de venituri foarte 
modeste ale familiei, dar şi situaţii de lipsă a motivaţiei pentru continuarea studiilor, atât din partea părinţilor, cât şi a copiilor, de 
incapacitatea de gestionare a veniturilor şi mai ales refuzul părinţilor de a se sacrifica pentru binele copilului (în condiţiile în care copilul 
doreşte şi poate să înveţe şi acest lucru ar fi, totuşi, posibil). 

Presiunile exercitate de familii asupra şcolii sunt comparabile cu cele exercitate de şcoală asupra familiilor elevilor, iar ponderea 
influenţei fiecărei instanţe asupra celeilalte nu poate fi măsurată, susţine Elisabeta Stănciulescu în lucrarea citată. Presiunea se exercită în 
modalităţi şi grade foarte diferite de la o unitate şcolară la alta, de la un cadru didactic la altul, în funcţie de următoarele variabile: nivelul 
şcolar (primar, gimnazial, liceal...), structura populaţiei şcolare, tipul de organizaţie şcolară, vârsta şi originea socială a cadrului didactic  
ş.a. 
 Concluzionând, se poate spune că ambele instanţe educative, familie şi şcoală, doresc multiplicarea şi diversificarea legăturilor, dar 
aceste interacţiuni produc sentimente de insecuritate şi conduc la strategii de limitare sau chiar de evitare, venite din ambele părţi. Cert este 
că nici şcoala, nici familia nu-şi pot îndeplini cu succes rolurile în absenţa intersectării activităţii lor şi pentru optimizarea colaborării este 
nevoie şi de autoperfecţionarea continuă a cadrelor didactice, dar, mai ales, de o „şcoală a părinţilor”. 
 Este necesar un parteneriat şcoală-familie (prin implicarea familiei în educaţie) dacă avem copii care vor să devină persoane 
instruite. Aceasta din urmă trebuie să fie implicată în îmbunătăţirea învăţării acasă, fiind încurajată să participe la lecţii sau alte activităţi 
şi susţinându-i interesul pentru discipline incitante, realizând astfel lărgirea propriilor abilităţi parentale. 
 Toate acestea sunt utile, pentru că familiile în societatea modernă se confruntă cu solicitări ridicate, cu o competiţie crescută pentru 
obţinerea atenţiei din partea copiilor lor, precum şi cu poveri economice, care forţează tot mai mulţi părinţi să lucreze în afara căminului 
şi limitează serios timpul pe care aceştia îl petrec cu copiii lor. 
 Şcolile pot şi chiar joacă un rol important în întărirea interdependenţelor şcoală-familie. Părinţii se întorc către această instituţie 
autorizată pentru a fi îndrumaţi. Când cadrele didactice şi conducerea sunt dornici să-i atragă pe părinţi, atunci rezultatele copiilor se 
îmbunătăţesc. Orice tip de efort, realizat pentru a oferi părinţilor mai multe oportunităţi de a-şi ajuta copiii să înveţe, va necesita o schimbare 
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în atitudinea publică, în ceea ce priveşte importanţa învăţământului, va implica o dorinţă a educatorilor de a regândi fundamental rolul 
părinţilor şi al relaţiilor şcoală-familie şi va solicita cooperarea întregii comunităţi. 
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ASPIRAŢIILE   FAMILIEI  ȘI   REUŞITA  ŞCOLARĂ 
Prof. înv primar Gavriluț Mioara 

Colegiul Tehnic Nr 1 Vadu Crișului 
 

Reuşita şcolară este mai mult sau putin determinata de aspiraţiile grupului social (familia si grupul scolar) din care face parte elevul. 
Omul este o fiinţă bio -psiho-sociala deci el nu poate trai in afara societaţii sub influenţa căreia îşi formează conştiinţa de sine, făra de care 
nu se poate vorbi de nivel de aspiratie . 

Şi Fr. Roboye arata ca rezultatele şcolare ale elevilor cu nivel de aspiratie ridicat sunt mai bune faţă de reuşita celor cu nivel de 
aspiratie scăzut. Se pare ca randamentul şcolar ar fl in corelatie cu aspiratiile si nu cu asteptarile. 

Într-un mediu stabil in care copilul se simte iubit , în care el gaseste modele optimiste de comportament care-I asigura speranta reusitei 
,el va avea curajul înaintării ,al angajării eului in situaţii şcolare sau extrascolare dificile. Intr-un mediu neechilibrat si frustrant, neliniştit si 
supraprotector, elevul işi pierde încrederea în reuşită şi se apara împotriva noilor decepţii prin reducerea nivelului de aspiratie. 

Irina Petrea clasifică părinţii în funcţie de aspiraţiile şi stilul in care aceştia îşi educă proprii copii astfel:părinte autocratic,părintele 
permisiv, cel neimplicat şi părintele autoritar echilibrat. 

  Părintele autocrat sau despot are  aşteptări foarte mari de la copil dar nimic din ce face acesta  nu e bun dacă nu e perfect. Părintele 
autocrat trebuie să deţină controlul asupra tuturor persoanelor şi chestiunilor din viaţa copilului, stabileşte nenumărate reguli pe care doar 
el le poate încălca, aplică frecvent pedepse aspre,răspunde în locul copilului la întrebări adresate acestuia de terţe persone, utilizează frecvent 
expresii ,,faci aşa cum spun eu, că eu ştiu mai bine,, , “ taci, nu mai comenta!”. Copilul unui asemenea părinte este timorat, neîncrezător, 
are o părere proastă despre sine, comunică prost cu părintele său, se ascunde de el, învaţă cum să-l mintă, să-I adoarmă vigilenţa.  Este un 
copil nehotărât, ia greu decizii pe care nu le respectă, nu  ăşi asumă răspunderi. Acest copil pate să aibă rezultate şcolare bune , chiar foarte 
bune, dar de multe ori presiunea psihică la care este supus, aşteptările exagerat de mari ale părinţilor faţă de el îl fac să clacheze, nu se mai 
poate concetra la ceea ce are de făcut ci doar la conseciţele ratării sale. Uneori chiar obţinând rezultate bune el este demotivat de părinte 
care aşteaptă doar note maxime  şi îl critică în loc să aprecieze progresul copilului. 

Părintele permisiv nu impune nici o regulă, nici o limită, crezând că astfel copilul îl va iubi mai mult şi îşi va dezvolta personalitatea, 
ba chiar va învăţa să devină lider. Orice face acesta e  acceptat.Copilul creşte răsfăţat şi egoist, autosuficient, leneş, nesimţit, nepoliticos, 
obişnuit numai să primească nu şi să dea.Riscă să nu-şi dezvolte abilităţile sociale, empatia, să-şi dea aere de şef faţă de ceilalţi copii şi să 
aibă probleme în relaţia cu colegii şi cu profesorii.Performanţele şcolare sunt, în general, mediocre sau slabe, acest copil nu mai ajunge să-
şi dezvolte optim potenţialul de care dispune. 

Părintele neimplicat este dezinteresat faţă de tot ce face copilul pe care îl lasă să facă aşa cum îl taie capul să ia decizii singur, nu 
îl supravegheză, nu îl îngrijeşte . Copilu crescând, se deprinde să-I poatre singur de grijă şi să ia decizii. Nu se simte iubi şă ocrotit de 
părinţii săi de care însă , in multe cazuri, este foarte ataşat. Se străduieşte să obţină atenţia acestora , aprecieri, mângâieri, din acest motiv 
rezultatele lui şcolare pot să fie foarte bune ( cu preţul unor eforturi uriaşe). În lipsa unei îndrumări, înn lipsa unor adulţi care să-i poarte de 
grijă , copilul poate lesne intra în anturajuri nepotrivite alături de care începe să fure, să vândă droguri, să se prostituezr, să consume droguri, 
alcool.Copilul are tendinţa de arespecta regulile grupului oricare ar fi ele numai să nu fie exclus. 

Părintele autoritar echilibrat are o abordare plină de dragoste, grijă şi respect faţă de copil. Părintele impune limite şi reguli pe care 
le respectă toţi memri familiei şi care îl vor ajuta pe copil să înveţe să sepoarte adecvat în familie şi în societate.Cerinţele părintelui faţă 
de copil sunt întotdeauna rezonabile.Părintele este ferm, dar blând, discută şi explică, acordă timp şi atenţie fiecărui copil, laudă şi 
încurajează succesul şi eforturile, glumeşte, critică fapta şi nu persoana, sancţionează comportamentele indezirabile just şi promt de cele 
mai multe ori lăsându-l pe copil să suporte conseciţele naturale ale faptelor sale.Copilul învaţă să-şi gestioneze emoţiile, să empatizeze, îşi 
dezvoltă abilităţile sociale, inteligenţa, capacitatea de adaptare şi o bună conştiinţă de sine. Se dezvoltă normal, echilibrat, din punct de 
vedere fizic, cognitiv şi emoţional afectiv, învaţă  bine la şcoală, îşi poate valorifica întregul său potential. 

Motivatia si inteligenta -implicatii ale familiei. 
Orice act al conduitei noastre este motivat insa pt.a atinge un anumit grad de reuşită, pe lângă motivaţie intervine inteligenta(5)Un 

elev care rezolva o sarcina dificila se simte satisfacut in munca lui, sentimentul sucesului poate compesa un insuces anterior.În schimb 
nereuşita, mai ales daca se asociaza cu nemulţumirea si critica părintilor, poate genera o motivatie şcolară negativa (Al.Rosca)„Rolul 
motivatiei in scoala"Revista de psihologie 2”,1948. El susţine că dascălul este chemat sa dicteze aptitudinile si interesele elevului slab intr-
o anumita activitate scolara, ajutându-1 să-şi compenseze neajunsurile în direcţia calitaţilor sale reale.(5).  

 Motivaţia este esenţială pentru succcesul şcolarului nostru. Oricât de dificilă este o materie, oricât de grea o temă, copilul motivate se 
va mobiliza, pe când cel demotivat se va agăţa de orice pretext ca să le evite, ba chiar să lipsească de la şcoală. Motivaţia de a învăţa a copilului 
poate fi de natură internă(copiluzlui îi place să ştie să aibă success, este absorbit de studio şi nu se mai satură să descopere noi informaţii din 
alte surse, are încredere în forţele proprii, o bună imagine despre sine şi n-ar vrea să se numere printer cei mediocri sau slabi la învăţătură) sau 
externă(vrea să atingă un obiectiv important pentru el – o promovare, un premiu, câştigareas unui concurs, vrea să fie ca alţii – mai ales ca 
prietenii săi, visează obţinerea unei recompense promise – o excursie, o bicicletă) 

Ce e de făcut pentru a ne motiva copilul să înveţe bine? 
 Valorizează şcoala 
 Stimulează-I curiozitatea naturală 
 Apreciază-I eforturile şi micile succese personale, evidenţiază-I progresele 
 Ajută-l să-şi organizeze studiul 
 Încurajează-l şi susţine-l în momentele de impas 
 Oferă-I ajutor când îl solicită 
 Evită critica ofensatoare şi comparaţiile nefavorabile lui.(Irina Petrea 2008) 
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COMUNICAREA  FAMILIE - ȘCOALĂ,  FACTOR  AL  REUȘITEI  ȘCOLARE 
 

Prof.psihopedagog Geabău Marilena 
Școala Gimnazială Specială nr.4 București 

  
       Educația părinților pentru comunicare ritmică și susținere a activităților din grădiniță și școală constituie un factor esențial în 

reușita copilului. Familia constituie o matrice educațională dar universul afectiv al copilului are un orizont care se lărgește la intrarea în 
grădiniță și de comunicarea eficientă a părinților cu factorii educaționali depinde succesul adaptării în grădiniță și școală. Un rol deosebit 
în procesul integrării copilului din  clasele mici în colectivul şcolar revine sistemului de inter-relaţionare  familie-școală, climatului socio-
afectiv care se dezvoltă în cadrul grupului. 

      Cooperarea, întrajutorarea și întrecerea influenţează  personalitatea copilului şi activităţile lui iar copilul care-și simte părinții 
aproape de dascăl, capătă încredere în sine.. Funcţionarea deficitară a mecanismelor psihosociale se manifestă într-o serie de fenomene de 
dezintegrare socio-educaţionale: relaţii competitive exagerate, relaţii conflictuale, accelerarea disonanţei dintre aprecierea colectivă şi cea 
individuală. Emoțiile pot face din copil un învingător sau un perdant în funcție de interacțiunea lui cu grupurile sociale din care face parte 
și de comunicarea dintre ele. 

       Copilul trebuie ascultat și înțeles cu interes, trebuie să i se explice cu blândețe și să i se ceară cu entuziasm și să se participe alături 
de el în demonstrație pentru a fi siguri că a înțeles și poate face ceea ce e necesar pentru ca el să devină autonom. Cuvântul ca și fapta , 
reprezintă o cheie cu care se deschid porțile sentimentelor copilului.Dacă-l blamăm mereu sau îi interzicem continuu, copilul ne va urî, 
dacă-l încurajăm și repetăm mereu cum ar trebui să facă, se va dezvolta emoțional. Comunicarea e un liant cosmic în construirea pârghiilor 
și punților către cunoaștere și în stabilizarea pilonilor de rezistență a structurii afective. 

       Pentru ca fiecare copil să se atașeze de dascăli,  trebuie să câștigăm încrederea fiecărui copil și a părinților lui. Astfel se fac primii 
pași de la grup la echipă.Beneficiile implicării părinţilor în educaţie constau în eliminarea supoziţiilor greşite pe care le pot avea părinţii 
despre personalul grădiniţei şi invers, cu privire la motive, atitudini, intenţii şi abilităţi, în creşterea abilității părinţilor de a juca rolul de 
ansamblu de resurse pentru dezvoltarea socială şi psihologică a copiilor lor, cu potenţial de influenţă pe termen mult mai lung (datorită unei 
interacţiuni continue cu copiii lor de-a lungul timpului), părinţii își dezvoltă propriile abilităţi şi încrederea în sine, încurajând uneori 
continuarea propriei educaţii şi obţinerea unui loc de muncă mai bun, oferind astfel copiilor lor modele mai bune și, nu în ultimul rând, în 
dezvoltarea calităţii părinţilor de susţinători ai grădiniţei în cadrul comunităţii. 

Atragerea părinţilor ca voluntari la grădiniţă este o modalitate excelentă de a-i implica pe aceştia în viaţa grădiniţei şi o cale potrivită 
de a suplini resursele umane ale instituţiei pentru acele componente pentru care este necesară prezenţa unor părinți. Comitetele de părinți 
sunt resurse morale și materiale pentru orice grădiniţă. Ca voluntari în activităţile grădiniţei, părinţii pot veni la grădiniţă să-i ajute pe copii 
la diverse activităţi care implică abilităţi de viaţă sau sociale, cum ar fi ajutorul la îmbrăcat pentru ora de educaţie fizică, plimbări şi 
excursii, îndrumări și suport la spălarea mîinilor înainte de masă sau după ce au folosit toaleta; îi pot asculta pe copii când recită poezii, 
interpretează un cântec sau se joacă, pot să se joace împreună jocuri de recunoaştere a literelor sau într-un joc dinamic, pot pregăti ora de 
desen; pot veni la grădiniţă să vorbească despre serviciul lor – șofer, pictor, medic, bucătar, polițist, preot, vânzător, profesor, agricultor. 

Comunicarea cadrului didactic cu familia elevului se poate face prin: 
-Activităţi de informare şi consiliere a părinţilor după orele de curs;  
-Vizite la domiciliu de câte ori e nevoie;  
-Lectoratele cu părinţii – lunar;  
-Adunările comune părinţi – copii;  
-Întruniri ale comitetului de părinţi pe clase;  
-Comunicarea prin poştă sau prin email;  
-Comunicarea prin telefon;  
În funcţie de categoria în care se înregistrează părinţii preșcolarului/elevului (interesaţi sau dezinteresaţi de tot ceea ce se întâmplă 

cu propriul copil ) cadrul didactic parcurge o serie de etape menite să optimizeze relaţia şcoală – familie : 
- Îşi fixează şi întreţine cât mai multe discuţii individuale evitând în cazul celor cu copii –problemă prezentarea în cadrul şedinţelor 

a rezultatelor şcolare şi absenţelor; 
- Iniţiază şi menţine o legătură strânsă cu familia elevului şi poartă un dialog deschis şi sincer extins în afara orelor de curs prin 

convorbiri telefonice,scrisori ; 
- Stabileşte şi planifică din timp tematica şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii ; 
- În cazul elevilor problemă se implică activ în procesul de educare a familiei , ea reprezentând sursa principalelor atitudini greşite 

ale copiilor. Familia trebuie convinsă că numai acordând timp şi atenţie copilului va putea să-l ajute să depăşească dificultăţile apărute; 
            -Încearcă stabilirea unei legături reciproce , apropiate şi permanente cu părinţii pentru ca aceştia , din proprie iniţiativă , să 
contacteze cadrul didactic pentru a se interesa de situaţia şcolară a elevului. 

-Părinţii pot participa alături de cadrul didactic şi de copii la activităţile şcolare şi extraşcolare. 
Comunitatea este cea care oferă mediul prielnic pentru desfăşurarea unor activităţi comune: vizite la muzee ,expoziţii,evenimente 

educaționale /vizionarea de filme,spectacole/excursii şi vizite organizate în oraş sau în afara oraşului/însoţirea,elevilor la concursuri şcolare, 
festivaluri artistice/simpozioane, seminarii având ca temă relaţiile şcoală –familie –comunitate. 

Rodul  implicării părinţilor în educaţie constă în eliminarea supoziţiilor greşite pe care le pot avea părinţii despre personalul grădiniţei 
şi invers, cu privire la motive, atitudini, intenţii şi abilităţi, în creşterea abilității părinţilor de a juca rolul de ansamblu de resurse pentru 
dezvoltarea socială şi psihologică a copiilor lor, cu potenţial de influenţă pe termen mult mai lung (datorită unei interacţiuni continue cu 
copiii lor de-a lungul timpului), părinţii își dezvoltă propriile abilităţi şi încrederea în sine, încurajând uneori continuarea propriei educaţii 
şi obţinerea unui loc de muncă mai bun, oferind astfel copiilor lor modele mai bune și, nu în ultimul rând, în dezvoltarea calităţii părinţilor 
de susţinători ai grădiniţei în cadrul comunităţii. 

Formele de colaborare şi sprijin reciproc dintre grădiniţă și familie presupun activităţi de oferire a informaţiilor - în cadrul acestora 
familiile primesc informaţiile din partea persoanelor autorizate (avizierele, scrisori şi bilete, carnetele de corespondenţă, telefoane, reviste 
ale grădiniței, diferite ştiri, programe de consiliere a părinţilor, şedinţe). Dintre activităţile de împărtăşire a informaţiilor - cele mai 
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obişnuite activităţi de acest tip sunt şedinţele părinţi - cadru didactic - specialişti. În cadrul lor se planifică activităţile de colaborare şi se 
rezolvă problemele apărute în aplicarea curriculumului.  

Colaborarea părinților cu grădiniţei presupune cooperarea pentru îndeplinirea unei sarcini anume împreună, membrii familiei şi 
cadrele didactice. În cadrul acestei colaborări, membrii familiei pot juca rolul de instructori, voluntari, membri de comitet de intervenţie, 
tutori sau asistenţi în cadrul călătoriilor în afara grădiniţei, ajutor în pregătirea materialelor didactice şi a echipamentului necesar. Pregătirea 
părinţilor cere atât părinţilor, cât şi specialiştilor să-şi aloce timp pentru pregătirea programelor educaţionale ce vor fi aplicate. Pregătirea 
părinţilor este o activitate foarte constructivă, deoarece implică învăţarea şi acumularea cunoştinţelor şi tehnicilor folositoare părinţilor în 
schimbarea comportamentelor neadecvate ale copiilor. Sensibilizarea părinţilor pentru obiectivele, ţintele, abilităţile programelor este 
esenţială pentru educarea şi pregătirea acestora. 

În cee ce privește comunicarea cu părinţii, colaborarea dintre grădiniţă şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o 
unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Rolul educatoarei este acela de a discuta cu părinţii copiilor, 
de a stimula comunicarea permanentă cu aceştia, de a informa membrii familiei cu privire la nevoile psihice şi motrice ale copiilor, de a-i 
orienta către cunoaşterea activităţilor din grădiniţă şi sprijinul în desfăşurarea cât mai eficientă a acestora. Modul cum interrelaţionează 
părinţii şi educatorii îşi pune amprenta pe formarea şi educarea copilului. La copiii de vârstă preșcolară este foarte important ca familia şi 
personalul grădiniţei să comunice liber şi deschis despre copii şi activităţile lor. Grădiniţa şi căminul părintesc sunt strâns legate între ele 
şi cu cât comunicarea între ele este mai eficientă, cu atât mai mult sprijin pot primi copiii pentru a se integra cu succes în grădiniță și școală. 

Când educatoarea consideră comunicarea ca fiind indispensabilă pentru succesul copilului, ea devine parte integrantă a activităţilor 
de zi cu zi. Comunicarea cu familia presupune să alocați timp suficient, să creaţi ocazii şi încurajaţi familiile să discute cu dumneavoastră 
despre ideile, bucuriile, scopurile şi grijile preșcolarilor; să stabiliţi locuri special amenajate pentru a purta discuţii între patru ochi şi să 
trataţi întotdeauna informaţia primită ca fiind confidenţială; deoarece familiile vă vor împărtăşi informaţii cu adevărat personale, este de 
datoria noastră, a educatoarelor, să le asigurăm că ele vor fi strict confidenţiale. 

În concluzie, pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca părinţii să fie priviţi ca participanţi activi care pot aduce o 
contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor, să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copiii lor, să se recunoască şi să se 
aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor, să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor 
profesionale, iar responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi educatori. Munca în parteneriat este şi în avantajul copilului şi în interesul 
acestuia, deoarece permite o organizare mai bună a întregului demers educativ-recuperator, colaborarea şi comunicarea permanentă între 
partenerii adulţi constituie un model de comportament şi pentru copii. În calitate de psihopedagog, am consiliat timp de trei decenii atât 
educatoarele cât și părinții, construind un proiect de consiliere a părinților la care participă și educatoarele,,Părinți model, copii la fel,, și o 
asociație de părinți prin care aceștia să devină ,,parte activă,, a educației copiilor în școala specială unde avem și grupe de grădiniță. 

 
 

FAMILIA –  PRIMA  ŞCOALĂ  A  COPILULUI 
 

Prof. Glodean Iulia 
Școala Gimnazială Valea Vișeului, Maramureș 

 
      Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial 

dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de puternică şi de neînlocuit. 
Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în 

vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei 
expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie 
reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-l în afara şcolii. Din 
cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului. Uneori părinţii uită că 
trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea 
cunoştinţelor acestuia. A fi părinte este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi ca ceea ce 
consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. 
De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. 

De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate 
cu părinţii. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient 
dacă fiecare parte va reţine că acelaşi  subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod 
ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasioneză, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l 
motiveze şi să-l ajute. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv pentru formarea 
unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel 
care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de 
cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru acest 
lucru.  

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. Ora de 
dirigenţie este cea în care ne putem apleca asupra acestei laturi. Tot în această oră, se urmăreşte valorificarea abilităţilor de inter-relaţionare, 
de asumare a responsabilităţilor, de cultivare a capacităţii de a lua o decizie corectă, de descoperire a propriilor interese şi aspiraţii spre 
formarea şcolară şi profesională ulterioară.  

În viaţă nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va trebui să aleagă singur calea pe care vrea să meargă. 
Şansele de a influenţa un copil în mod pozitiv pot fi semnificativ crescute dacă, prin aceste dezbateri, lectorate, activităţi de consiliere 
părinţii ar dedica câteva ore în plus pentru a afla lucruri noi despre dezvoltarea şi comportamentul tipic al copilului. 

În zilele noastre s-a trecut la o nouă etapă a colaborării şcolii cu familia în care accentul este pus pe angajamentul mutual clar stabilit 
între părinţi şi profesori, pe un „contract parental” privind copilul individual; contractul între familie şi şcoală nu se mai consideră doar ca 
un „drept opţional”, ci ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu profesorii. 

 Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. Odată cu înscrierea într-o unitate de 
învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, dar nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile 
educative ale celor doi factori există mai degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia venin să o completeze 
pe a celuilalt. 
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În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a părinţilor la activităţile şcolare. Această 
recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a determinat autorităţile educative să susţină necesitatea 
întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală. Dealtfel, în contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată.  

Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o 
mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor, şi continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În 
sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii dar 
oferă şi un cadru pentru o continuă reevaluare. 

Şcoala trebuie să convingă familia ca ea sa devina un participant activ în procesul de instruire-educare. 
Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în mare măsură dezvoltarea 

personalităţii acestuia. Modelul moral-civic propus de şcoală (un comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine, 
prietenie) găseşte un răspuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt puse la loc de cinste. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale şcolii cu aceasta (lectorate cu părinţii, 
şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare). Părinţii trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat 
care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Educaţia în familie devine astfel un proces de pregătire pentru 
viaţă, prin întâmpinarea şi rezolvarea problemelor de viaţă.  

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop – formarea personalităţii umane 
integrale şi armonioase. 
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EDUCAŢIA  PENTRU  VIAŢA  DE   FAMILIE  A  ELEVILOR 

  
Profesor Grămadă Elisabeta 

Liceul Tehnologic „Ion Creangă”, Pipirig, județul Neamț 
 

Calitatea atitudinii părinteşti este, într-o anumită măsură, rezultatul experienţelor premergătoare căsătoriei şi funcţiei de părinte şi 
-în special- al experienţelor din timpul copilăriei şi al începutului tinereţii. De aceea, educaţia viitorilor părinţi trebuie făcută încă din 
copilărie şi programele analitice, planificarea activităţilor şcolare este bine să prevadă acest lucru. 

Copiii de astăzi sunt părinţii de mâine şi de-a lungul şcolii ei asimilează idei, experienţe şi concepţii despre natura umană, despre 
grija şi atitudinea faţă de oameni, convingeri care vor constitui baza propriilor lor relaţii cu viitorul partener de viaţă şi cu copiii. Pe de altă 
parte, nu trebuie plecat de la ideea că „dacă copiii  nu capătă noţiuni asupra vieţii de familie în şcoală, ei nu le vor învăţa niciodată în mod 
sistematic” (H. H. Stern, 1972, pag. 63).  

Educarea viitorilor părinţi înseamnă, mai curând, un continuu efort de pregătire pentru viaţa adultă; îndatoririle părinteşti nu trebuie 
anticipate într-o manieră prea directă în cadrul şcolii. Nu este cazul să se forţeze programele în aşa fel încât să se pună accentul pe tot ce ar 
avea vreo contingenţă cu obligaţiile de părinte şi cu viaţa de familie. Asemenea măsuri ar fi premature şi lipsite de înţelepciune; mai mult 
decât atât, până când vor deveni părinţi, copiii ar putea să uite cele învăţate. Cea mai bună pregătire generală pentru îndatoririle părinteşti 
constă într-un sistem de învăţământ armonios care să contribuie la o educaţie eficace atât a băieţilor, cât şi a fetelor. O şcoală bună te învaţă 
să studiezi cu răbdare, să-ţi însuşeşti cunoştinţe şi deprinderi, să colaborezi cu alţii. Şcoala îi poate pregăti pe copii pentru viaţa de familie, 
date fiind următoarele situaţii: 

 Copiii, la orice vârstă, gândesc profund şi au sentimente foarte precise în legătură cu relaţiile lor cu familia, cu căsătoria, cu 
obligaţiile părinteşti şi cu viaţa de familie în general. Considerarea problemelor personale şi familiale drept tabu nu este în interesul 
dezvoltării copilului. 

 La şcoală, copiii de toate vârstele trebuie să aibă posibilitatea să vorbească şi să scrie despre problemele lor personale şi să le 
discute. În cadrul unei „ore de discuţii” regulate, li se poate da ocazia celor mici să discute cu colegii şi cu profesorii lor întâmplările aparent 
nesemnificative ale vieţii de acasă. Copiii mai mari simt nevoia de a discuta în termeni mai obiectivi ideile lor personale care se referă la 
înţelegerea naturii umane şi a vârstei mature. 

 De asemenea, este important să se ţină seama de contribuţia pe care o pot aduce orele de abilităţi practice, educaţie civică, 
educaţie tehnologică. Acestea pot lămuri importanţa problemelor pe care le ridică întemeierea unui cămin, subiect la care şi-ar putea 
exprima opinia toţi elevii clasei. Studiul artelor, al limbii şi al literaturii, al istoriei şi al geografiei, poate duce la înţelegerea obiceiurilor şi 
normelor umane, precum şi la exprimarea ideilor şi sentimentelor personale. 

 Şcoala poate contribui la educaţia sexuală, în primul rând datorită atitudinii pe care o ia şi pe care o comunică elevilor în legătură 
cu rolul sexelor şi înţelegerea naturii omului, aşa cum apare aceasta în cadrul diferitelor discipline. 

 Disciplina şi relaţiile personale din şcoală trebuie să încurajeze acele legături care se creează într-o familie fericită între părinţi 
şi copii, între fraţi şi surori; în şcoală, fiecare copil trebuie să vadă cel puţin într-unul dintre profesorii săi un tutore sau un îndrumător 
personal; mai mulţi copii pot alcătui „grupuri de tutelă” în aşa fel încât fiecare copil să fie în relaţii de lucru nu numai cu cei de aceeaşi 
vârstă, ci şi cu colegi mai mici sau mai mari decât el; este bine ca cei mici să se poată bizui pe ajutorul celor mai mari, iar cei mai mari să 
câştige experienţă, ocupându-se de cei mici. 

 Colaborarea între părinţi şi profesori este necesară, deoarece ajută pe copii să aibă încredere şi în unii, şi în alţii. Dacă în relaţiile 
dintre părinţi şi şcoală intervine un conflict sau indiferenţa, viitoarea generaţie de părinţi va fi lipsită de dorinţa de colaborare, iar dacă 
copilul va trece de partea şcolii, opunându-se valorilor respectate de familie, el ar putea să aibă, în viitor, o concepţie deformată asupra 
vieţii de familie. 

Putem spune că pregătirea pentru viaţa de familie, în fază incipientă, are loc cam în acelaşi timp cu socializarea primară. Copilul 
are un prim model în părinţii săi şi acestui aspect trebuie să i se acorde importanţa cuvenită: părinţii să fie exemple de buni familişti pentru 
copiii lor! 

De multe ori, joaca nevinovată a micuţilor ne descrie, în parte, atmosfera conjugală, prin rolul mamei sau al tatălui „jucat” de aceştia 
în compania tovarăşilor de joacă. Este total greşită concepţia unor părinţi care îşi spun că nu este nevoie de cenzurarea vocabularului, 
corectitudine maximă, autocontrol, în prezenţa copiilor, din motive că aceştia sunt prea mici pentru a înţelege. Modele de familişti buni sau 
răi, pentru copii, pot deveni şi părinţii prietenilor de joacă, vecinii, bunicii, rudele, în general. De aceea este foarte bine ca atunci când 
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copilul asistă la o „scenă de familie” într-o împrejurare oarecare, părinţii să discute cu copilul pe marginea „evenimentului”, să-i explice 
că ceea ce a văzut a fost doar un incident şi că într-o familie nu trebuie să se întâmple aşa ceva.  

Este ştiut, dar neconştientizat că „singura cale de a forma copii buni este să devenim mai întâi părinţi buni” (Zig Ziglar, 2000, pag. 
9). 

Devenind elev, copilul îşi măreşte „colecţia” de modele cu învăţătorul, dirigintele şi toţi ceilalţi oameni ai şcolii. Chiar dacă nu se 
exprimă, elevii au o curiozitate permanentă în legătură cu familiile cadrelor didactice şi uneori, chiar cu relaţiile de familie ale acestora. Nu 
de puţine ori chiar părinţii alimentează astfel de curiozităţi, devenind prea „iscoditori” în ceea ce priveşte viaţa personală a dascălilor. Nu 
susţinem că aceasta ar trebui să fie necunoscută, parţial, mai ales atunci când constituie un bun exemplu pentru alţii. Şi ar fi ideal  să fie 
numai exemple bune de urmat, modurile de convieţuire ale educatorilor! 

Problema ar fi următoarea: perioada actuală pune în inferioritate, privind aspectul financiar, cadrele didactice care au mai rămas la 
catedră şi încearcă să trăiască decent din salariu. Decenţa impusă de posibilităţile financiare, dar şi de statutul social al educatorului nu se 
bucură întotdeauna de o bună înţelegere şi o apreciere justă din partea societăţii. Astfel, fie că au loc discreditări bazate pe criterii materiale, 
fie că situaţia financiară precară conduce la compromisuri. 

O mare varietate de situaţii familiale sunt cunoscute de copii prin intermediul lecturilor şi vizionărilor (TV., cinematograf). Este 
nevoie de o supraveghere atentă a acestora, atât de către părinţi, cât şi de şcoală, pentru a interveni atunci când se cer explicate anumite 
lucruri sau când preferinţele copiilor nu mai sunt în concordanţă cu vârsta lor. În situația în care copilul ar supune discuţiei cu unul dintre 
adulţii familiei problemele delicate nou descoperite, acestea ar putea fi explicate şi interpretate corect. Acest lucru nu este posibil însă în 
familiile în care unele subiecte sunt tabu sau părinţii nu găsesc timp aproape niciodată să discute cu copiii lor. În aceste situaţii, copiii 
găsesc alţi parteneri de discuţie, alţi sfătuitori, iar consecinţele nu sunt greu de anticipat. Categoric, timpul pe care îl petrecem cu copiii 
noştri este extrem de important.  

Avem ceea ce am crescut...Această afirmaţie nu se doreşte a fi o concluzie tranşantă în final, dar ar putea avea menirea să atragă 
atenţia asupra calităţii de model bun de urmat sau nu, a părintelui. Modelul părintelui, cel al dascălului, împreună cu disponibilităţile 
tânărului, putem spune că dau imaginea viitorului părinte. 
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ROLUL   FAMILIEI   ÎN  DEZVOLTAREA  COPILULUI 
 

Griga Iuliana  
Școala gimnazială Ion Pillat, Jud. Argeș 

 
Iubirea este necesară, deoarece pentru fiecare dintre noi nu este suficient faptul de a exista. Un copil  poate să trăiască fericit numai 

atunci când ştie că este iubit. Numai atunci devine complet el însuşi, spunea Luigi Verdi 
Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia educativă a familiei constă în 

formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, 
personalitatea copilului. 

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic, intelectual, moral, estetic. În 
primii 5 ani de viață, copiii pot să învețe mai mult decât în oricare altă perioadă. Învățarea este mai ușoară când copilul este motivat, adică 
simte plăcere și interes pentru ceea ce învață, simte simpatie și afecțiune pentru persoana de la care învață, simte că este iubit, prețuit, 
respectat și protejat. Copilul trăieşte un sentiment de mândrie atunci când părinţii  săi se implică în activităţile şcolii sau îi sprijină în 
realizarea sarcinilor de învăţare. În mod sigur aceste fapte au ecouri pozitive în formarea personalităţii copilului, în conştiinţa lui. Ca urmare 
îşi va respecta mai mult părinţii, va învăţa să aprecieze munca celorlalţi, îi va fi asigurat succesul şcolar. Dăruirea, tinereţea, experienţa, 
profesionalismul, puterea, curajul, interesul, dedicarea, perseverenţa, implicarea, sensibilitatea sunt câteva din calităţile şi în acelaşi timp 
valorile unui mare pedagog care, prin implicarea eficientă a părinţilor în dezvoltarea intelectuală a copiilor, asigură o educaţie de calitate. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu familia, prin recunoaşterea 
importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele educative ale societăţii pe care le identifică şi le foloseşte activ. 
Este nevoie a se dezvolta un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul 
educaţional. 

Colaborarea  eficientă şcoală – familie reprezintă o reuşită a procesului educaţional. Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul 
şcoala, familia, întreaga societate, iar colaborarea este absolut necesară. 

În educarea copilului, părinții, educatorii, școala și societatea în general sunt mijloacele cele mai importante. Ca primă verigă a 
sistemului educativ, familia are responsabilități clare și diverse. Întrebarea care se pune este, dacă familia de astăzi are timp pentru 
îndeplinirea responsabilităților obiective, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. Realitatea ne-a dovedit că nu toate 
familiile sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent responsabilitățile educative față de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieții zilnice, 
minimalizând rolul de factor educativ. Altor familii, deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor, le lipsesc pregătirea psiho-
pedagogică, experiența. 

Dar la vârsta mică se pun bazele acestui lung proces de formare intelectuală și de definire a caracterului. Dezvoltarea intelectuală și 
maturizarea comportamentului depind atât de moștenirea genetică cât și de mediul în care trăiește copilul. Mediul de familie poate să 
exercite o influență pozitivă sau negativă care să persiste tot restul vieții.  

Parteneriatul școală-familie în zilele noastre primește noi valențe. În lucrarea Management educațional pentru directorii unităților 
de învățământ, Mariana Dragomir precizează faptul că, în relația cu școala, părintele parcurge șapte pași: a) părintele „învață“ – se 
informează asupra modului de conducere și organizare a procesului instructiv-educativ; b) părintele ajută – sprijină școala în realizarea 
unor proiecte și activități; c) părintele devine un suport al imaginii pozitive despre școală – înțelege importanța școlii în formarea copilului 
său și are o atitudine pozitivă față de școală; d) părintele devine o sursă de informație complementară – furnizează dirigintelui sau 
învățătorului informații despre comportamentul copilului în familie, despre problemele afective și de sănătate ale acestuia; e) părintele 
devine o sursă educațională – contribuie la educația propriului copil, îl ajută și îl sprijină în activitatea zilnică de acumulare de cunoștințe; 
f) părintele ca profesor – oferă cadre de referință pentru raportarea valorică a copiilor săi; g) părintele – inițiator al schimbărilor din școală 
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– are dreptul și chiar obligația să solicite adaptarea școlii la cerințele societății actuale – părintele poate să propună unele schimbări care 
să contribuie la dezvoltarea individuală sau colectivă a copilului. 

Raporturile dintre părinți și copii sunt raporturi educative, cu repercusiuni asupra formării lor, lucru de care ar trebui să fie conștienți 
toți părinții. Atitudinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, ale părinților influențează atitudinile, comportamentul și modul de a fi al 
copiilor. 

Dezvoltarea personalităţii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, şcolari, comunitari. Factorii familiali sunt cei 
mai importanţi în dezvoltarea unei personalităţi armonioase, în securizarea fizică, afectivă şi materială a copilului. 

Indiferent de modul de organizare, mediul familial, întemeiat pe un sistem de interacţiuni afective intense, este apt de a reacţiona la 
nevoile copilului, de a participa şi favoriza dezvoltarea personalităţii, imaginii de sine şi despre lume a copilului. 

Familia este cea mai potrivită să răspundă nevoilor copilului. Doar afecţiunea şi dragostea îl fac pe părinte să intuiască şi să înţeleagă 
starea copilului. În familie copilul îşi poate satisface nevoile sale primare, îşi poate manifesta frustrările, care sunt temperate de dragostea 
părinţilor. În familie copilul poate să-şi investească toate resursele emoţionale şi să înveţe să şi le controleze, pentru că familia ar trebui să 
fie un mediu mai ales afectiv – garanţie pentru o dezvoltare armonioasă. 

Familia este mediul esenţial care influenţează dezvoltarea şi destinul copilului prin securizare materială, dragoste şi educaţie. Adulţii 
au fost cu toţii, cândva, copii. Fiecare adult mai păstrează încă în suflet, în memoria lui afectivă, nu ceea ce i s-a întâmplat sau cum a 
rezolvat nişte probleme, ci felul în care s-a simţit în anumite situaţii şi cum a văzut lumea când era copil. 

Faptul că ai fost copil odată, este un mare avantaj: atunci când nu ai timp sau informaţii la îndemână, poţi apela, cu sinceritate şi 
deschidere, la copilul din tine. Pentru restul există cărţi, teorii, metode, studii de caz şi specialişti. 
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FAMILIA – PRIMUL MEDIU  AL   DEZVOLTĂRII  COPILULUI 
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Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la Komenschi, care, în prima carte de educaţie 

a copilului, considera că educaţia primită de acesta până la vârsta de şase ani, în primul rând de la mama, este determinantă pentru 
dezvoltarea sa ulterioară. 

Întrebarea care se pune este, dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților educative, dacă este pregătită să  
activeze constant ca un factor educativ. 

Începând  din  primii  ani  de  viaţă , copilul  preia  de  la  cei  din  jur  gesturi , atitudini , limbajul , exemple  de  comportament . 
Prima  relaţie  a  copilului  cu  lumea  exterioară   este  cea  cu  familia . Aceasta  îi  oferă  copilului  primele  informaţii  despre  lumea  ce-
l  înconjoară , primele  norme  şi  reguli  de  conduită , dar  şi  climatul  socioafectiv . Acest  tip  de  relaţie  este  hotărâtoare  în  devenirea  
personalităţii  nu  numai  prin  faptul  că  ea  este  primordială  şi  se  menţine  pe  toată  durata  vieţii , dar  şi  prin  faptul  că  familia  
mediază  şi  condiţionează  comunicarea  şi  interacţiunea  cu  celelalte  componente  sociale , în  special  cu  şcoala . 

Influenţele  educative  pe  care  familia  le  exercită  asupra  copiilor  se  pot  manifesta  fie  direct , prin  acţiuni  mai  mult  sau  mai  
puţin  dirijate , fie  indirect , prin  modele  de  conduită  oferite  de  către  membrii  familiei , precum  şi  prin  climatul  psihosocial  existent  
în  familie . Modelele  de  conduită  oferite  de  părinţi – precum  şi  climatul  socioafectiv  în  care  se  exercită  influenţele  educaţionale  
constituie  primul  model  social  cu  o  influenţă  hotărâtoare  asupra  copiilor  privind  formarea  concepţiei  lor  despre  viaţă , a modului  
de  comportare  şi  relaţionare  în  raport  cu  diferite  norme  şi  valori  sociale. 

 Fiecare copil are un limbaj principal de iubire, o modalitate în care el înţelege cel mai bine afecţiunea părintelui . Iubirea este 
fundamentul unei copilării lipsite de griji . Fiecare copil are propria modalitate de a oferi şi de a primi iubire. Cînd copilul se simte iubit, 
este mai uşor de disciplinat şi de format decât atunci când simte că rezervorul său emoţional este gol . Iubirea adevărată este totdeauna 
necondiţionată . Iubirea necondiţionată este iubirea totală, este o lumină călăuzitoare care străluceşte în întuneric şi ajută părinţii să-şi dea 
seama ce trebuie să facă pentru  a-şi creşte copilul . Iubirea necondiţionată înseamnă a iubi copilul indiferent de cum arată, de ce talent 
manifestă, de cum ar vrea să fie, de ceea ce face . Fundamentul iubirii aşezat în primii ani de viaţă afectează capacitatea copilului de a 
învăţa şi determină în mare parte momentul în care va fi capabil să sesizeze şi un alt tip de informaţii . Timpul acordat este darul pe care 
părintele îl oferă prin prezenţa sa copilului .Cu cât legătura emoţională dintre copil şi părinte este mai puternică, cu atât scade posibilitatea 
de a se ajunge la un comportament ce presupune delicvenţă . Timpul acordat trebuie să presupună şi un contact vizual plăcut şi plin de 
afecţiune  precum şi a desfăşura o activitate împreună, cunoscând astfel mai bine copilul, împărtăşind gândurile şi sentimentele . Tot ceea 
ce se face împreună cu copilul va conta întotdeauna . 

Familia trebuie să fie o prioritate pentru fiecare părinte, dar şi pentru fiecare copil, pentru fiecare membru al ei. Prin definiţie, familia 
este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care uneşte soţii şi pe descendenţii acestora prin raporturi strânse de ordin biologic, economic, 
spiritual. De-a lungul timpului, viaţa de familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra vieţii private a copiilor şi 
tinerilor. Educaţia în familie, cei şapte ani de acasă influenţează puternic întreaga existenţă a individului, indiferent dacă el recunoaşte sau 
nu. Părinţii sunt modele pe care copiii le „văd” cu ochii minţii şi le urmează. Familia trebuie să asigure copiilor sentimentul siguranţei şi 
să îl ajute să depăşească obstacolele inerente vieţii, este punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului 
în care trăiesc. 

Discuţiile cu copilul trebuie să fie în aşa fel încât aceştia să se simtă membri importanţi ai echipei pe care o formează familia. Copiii 
reacţionează pozitiv şi respectă calmul, încrederea, fermitatea şi afecţiunea părinţilor. Uneori, ca părinţi, avem tendinţa „să facem din 
ţânţar armăsar”, când un compromis rezonabil ar rezolva situaţia. Copiii nu trebuie să ne audă criticându-i faţă de alţii. Putem să le spunem 
apoi toate laudele posibile; degeaba, ei se vor simţi frustraţi, umiliţi. 

Cheia unei relaţii sănătoase între membrii unei familii este ca fiecare să-l asculte pe celălalt cu adevărat, nu de faţadă. Fiecare 
trebuie să simtă că spusele lui sunt importante pentru ceilalţi, că nu e singur. Fie părinte, fie copil, are datoria de a asigura liniştea şi armonia 
în familie, depinde însă de capacitatea fiecăruia de a-şi asuma responsabilitatea şi de gradul de toleranţă cultivat. Părinţii prin acţiunile lor 
trebuie să inoculeze în mintea şi sufletul copilului ideea că, oricând, au unde să vină şi de unde să plece, la necaz sau bucurie.   

Familia are rolul cel mai important în formarea deprinderilor. Trebuie să-i repete copilului de mai multe ori ce are de făcut. 
Cu ajutorul părinților și al celorlalți membri ai mediului familial și social, copilul își formează prima imagine despre lume și 

societate, își cultivă dragostea de părinți și frați, respectul față de aproapele și de locurile natale. Caracterul copiilor nu se formează numai 
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prin cuvinte și activități, ci și prin modul de viață al părinților, prin exemplul dat de aceștia. Legătura armonioasă și afectivă cu părinții, 
care este mai intensă la vârsta copilăriei, este componenta principală a formării sale.  

Tendința copiilor de a-i imita pe părinți se menține chiar și atunci când aceștia își formează propriile familii. Îndeosebi legătura 
armonioasă dintre părinți și a copiilor cu părinții lor constituie cea mai bună temelie pentru dezvoltarea morală și spirituală a copiilor. 
Dimpotrivă, lipsa armoniei în relațiile dintre părinți influențează negativ întreaga viață a copiilor.  

Autoritatea părinților nu trebuie să se întemeieze pe asuprire și constrângere, ci pe iubire, dialog și ajutor. Exercitarea ei ca putere 
opresivă sau violentă dă naștere unor stări negative, conștientizate mai ales în epoca noastră.  

În cadrul familial se deprind disciplina şi spiritul de iniţiativă şi se cultivă sentimentul demnităţii, dreptăţii, iubirii, respectului şi 
ajutorului, sentimentul sacrificiului, care sunt elemente de bază ale vieţii sociale. Primul factor care formează persoana într-o perspectivă 
multidirecţională este familia. Aceasta are menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului de referinţă, dar şi de formare a primelor 
conduite, sau de interiorizare a unor stări de spirit elementare.  

Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze. Copilul absoarbe din mediul apropiat familial primele impresii, formându-
şi conduite prin mimetism şi contagiune directă. Copiii vor face precum părinţii, imitând comportamentele acestora. La ora actuală multe 
familii au nevoie de o educaţie solidă, dată fiind starea  lor precară din punct de vedere material şi spiritual. 

Îndeosebi în societatea contemporană, care exercită o presiune irezistibilă asupra copilului cu multiple posibilități și tentații, dialogul 
părinților cu copiii în vederea înțelegerii corecte a lucrurilor este deosebit de necesar. Copilul nu este chemat să urmeze în viață un drum 
întâmplător, ci trebuie să-și aleagă propriul drum dintr-o mulțime de posibilități care i se oferă.  

În vremea noastră cauzele nefericirii copiilor și tinerilor – precum sărăcia, deruta profesională, drogurile, alcoolismul, nesiguranța 
vieții de mâine, deprimarea etc. – s-au înmulțit într-un mod alarmant. În aceste condiții sporirea atenției și a iubirii părintești, în lucrarea 
de creștere a copiilor constituie o nevoie vitală.  

În societatea secularizată de astăzi, aflată în criză economică, morală şi spirituală, în care familia se confruntă cu grave probleme 
de ordin financiar şi social, moral şi spiritual, apărarea, promovarea şi consolidarea instituţiei sacre a familiei pe temelia valorilor morale 
trebuie să fie o misiune permanentă şi o responsabilitate a societăţii în ansamblul ei.  

Principala condiţie ca un copil să primească o educaţie corectă o reprezintă capacitatea părinţilor de a o face, şi în acelaşi timp, 
intensitatea şi sinceritatea iubirii părinţilor. Dar asta înseamnă că orice copil care nu a primit o educaţie aleasă este condamnat la un eşec 
social şi spiritual? Se pare că aceasta depinde de puterea de autoeducare a copilului dar şi de persoanele cu care intră în contact.  

Persoanele care intră în contact cu tineri care au avut o astfel de educaţie în copilărie, tind să-i judece, dar soluţia este să-i ajute să 
se integreze, dovedind răbdare şi altruism. Vor primi în schimb fericirea celuilalt ca stimulent asupra propriei fericiri.  

Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu şcoala, cu profesorii, ca şi prin urmărirea cu atenţie discretă a prieteniilor pe 
care le leagă în timpul liber, intervenind la timp, ferm, dar blând, pentru a-l feri de exemple şi comportări rele, părinţii pot avea mai multă 
siguranţă în educarea copilului lor, în conturarea, formarea, dezvoltarea personalităţii acestuia. 

Fiecare familie are stilul ei educativ, care este în principal dependent de stilul parental, acesta referindu-se la modul părinţilor de 
acţionare asupra copiilor şi poate fi o unitate armonică sau dizarmonică între stilurile personale de educaţie ale celor doi părinţi.  

Modelul permisiv se caracterizează prin nivelul scăzut al controlului, asociat identificării părintelui cu stările emoţionale ale copilului. 
Acestuia îi sunt impuse puţine norme de conduită şi responsabilităţi, iar modul în care el răspunde aşteptărilor parentale este supus unui 
control slab. Părinţii se străduiesc să răspundă şi să înţeleagă nevoile copilului. 

Modelul autoritar asociază un nivel înalt al controlului cu o slabă susţinere a activităţii copilului. Acestuia i se impun principii şi reguli 
de conduită inviolabile. Autoritatea, tradiţia, munca, ordinea, discilplina sunt valorile pe care părinţii le transmit sistematic. 

Din combinaţia celor două modele rezultă modelul “autorizat”, care imbină controlul sistematic cu un nivel înalt al suportului parental. 
Părinţii formulează reguli şi controlează respectarea lor, dar nu le impun, ci sunt deschişi la schimburi verbale cu copiii, explicându-le 
raţiunile pentru care regula a fost formulată şi trebuie respectată, situaţiile în care ea se aplică, stimulând totodată şi autonomia copilului în 
gândire şi în comportament. Astfel copilul se bucură de respect, îi creşte stima de sine şi implicit stima pentru autoritatea părintească, iar 
regulile vor fi acceptate şi respectate. 

 Indiferent de stilul educativ, fiecare părinte proiectează pentru copilul lui aspiraţii şi dorinţe pe care nu le-a realizat în viaţă, neţinând 
cont de posibilităţile copilului, părinţii consideră propriul copil o şansă de a nu repeta greşelile pe care le-au făcut ei în viaţă. 

 Ambii soţi trebuie să acţioneze în mod unitar asupra copilului şi să evite adoptarea unor strategii educaţionale care pot să influenţeze 
negativ comportamentul copilului şi să contribuie la formarea armonioasă a personalităţii sale. 
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FAMILIA - ȘCOALA  DE  ACASĂ 

 Pr. Prof. Iftodi Marian-Liviu 
 Școala Gimn. Mihail Sadoveanu, Dumbrăvița, Jud. Botoșani 

 
Familia este un grup de persoane constituit pe baza legăturilor de căsătorie, de sânge. Este legătura dintre soţ şi soţie, dintre mamă 

şi tată, dintre părinţi şi copii, fraţi, surori, părinţi. La naştere, copilul găseşte căldura şi hrana necesară vieţii dar şi un nume, o limbă, o 
cultură, el moşteneşte patrimoniul gentic al părinţilor dar şi un patrimoniu cultural: bunuri ale familiei, un anumit mod de a face, de a spune, 
de a gândi, care-l modelează, îl ajută să crească, să devină om.  

Ca pedagog, ca părinte, un om atent la fenomenele lumii contemporane, mă preocupă în mod special rolul familiei, modalităţile prin 
care aceasta poate deveni un factor educativ instituţionalizat, acţionând nu empiric, ci conştient, programatic, sistematizat. 

 Cea mai dificilă, dar şi cea mai importantă  munca pe care o desfăşoară un adult în viaţa lui este cea de părinte. Situaţiile stresante 
cu care se confruntă părinţii în viaţa de zi cu zi şi care generează adesea stări de nemulţumire şi frustrare, nu trebuie să se resimtă asupra 
copiilor, asupra legăturii dintre părinţi şi copii. Felul în care se realizează funcţiile parentale crează cadrul dezvoltării copilului în familie. 

Există şapte funcţii  parentale,  pe care părinţii le îndeplinesc în măsura abilităţilor pe care le au.  
Acestea sunt: 
 a)Abilitatea părinţilor de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază  ale copilului - Este foarte importantă cunoaşterea nevoilor de 

bază ale copilului, iar disponibilitatea părinţilor de a-şi sacrifica confortul propriu pentru a putea satisface nevoile copilului, joacă, de 
asemenea, un rol extrem de important.    
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b)Abilitatea de a oferi copilului experienţe noi, de a-l stimula cognitiv şi afectiv - Nevoia de experienţe noi, de stimulare este foarte 
importantă pentru devoltarea în plan mental a copilului.  Copilul este curios, doreşte şi descoperă lumea care-l înconjoară, iar părintele 
trebuie să-i îngăduie acest lucru. 

c)Abilitatea de a avea o relaţie empatică cu copilul tău - Pentru a putea răspunde nevoilor copilului, părintele trebuie să aibă abilitatea 
de a se pune în locul acestuia, dar şi de a înţelege felul în  care copilul descoperă lumea, experimentează lucruri noi,  se bucură, se joacă ori 
este trist.   d)Abilitatea de a-şi înfrâna propriile dureri şi porniri agresive, fără a le răsfrânge în relaţia cu copilul. În această situaţie este 
vorba despre exprimarea verbală şi fizică a frustrării. Este necesar pentru rolul de părinte un anumit grad de toleranţă la frustrare şi conflict. 
Îndeplinirea rolului de părinte este afectată de „imaturitatea părinţilor”. Problemele emoţionale ale părinţilor, psihozele, retardul mental, 
dependenţa de acool şi droguri se numără printre cauzele comportamentului agresiv aplicat copilului, de către părintele său. Capacitatea de 
a avea aşteptări realiste faţă de copil. Aşteptările pe care părinţii trebuie să le aibe faţă de copilul lor trebuie să fie în permanenţă pozitive 
şi potrivite cu capacităţile şi vârsta acestuia.         Părinţii care-şi exprimă mereu încrederea în capacităţile copilului, vor dezvolta la copil 
aceste capacităţi.  Unii părinţi pot avea aşteptări nerealiste datorită exigenţelor rigide ce depăşesc capacităţile copilului. Aceştia pot cădea 
în extrema cealaltă având exigenţe prea mici, ceea ce conduce la nedezvoltarea responsabilităţii şi a capacităţii de a rezolva probleme. 
Acest din urmă lucru va determina scăderea autonomiei. Cel mai elocvent exemplu privind îndeplinirea acestei funcţii parentale, este în 
cazul copiilor ce au crescut într-un mediu rezidenţial şi care nu sau confruntat cu nici un fel de exigente ale adulţilor, fără a avea 
responsabilităţi şi sarcini. Nesatisfacerea  nevoii de responsabilitate conduce la imposibilitatea de a-şi gestiona propria viaţă la vârsta adultă.  

 e)Capacitatea de a percepe copilul în mod realist  - Părinţii trebuie să aibă disponibilitate pentru a percepe copilul în mod realist. De 
multe ori, părinţii nu observă calităţile reale ale copilului sau dificultăţile proprii nivelului de dezvoltare la care acesta se află. Atitudinea 
şi comportamentul părinţilor faţă de copil sunt influenţate de modul în care aceştia percep copilul.       
  f)Abilitatea de a răsplăti, de a valoriza copilul  - Una dintre cele mai importante funcţii parentale este aceea de a răspunde 
pozitiv, prin valorizareacopilului pentru lucrurile bune pe care le-a făcut. În acest mod părintele va fixa în comportamentul copilului, 
comportamentele pe care le doreşte. Această a VII-a abilitate este în strânsă legătură cu cea de a fi empatic cu copilul, de a-l vedea realist. 
Atunci când copilul face ceea ce părinţii îi cer, este deosebit de important  ca aceştia să-i mulţumească şi chiar să-l răsplătească într-un fel. 
Copilul are nevoie de încurajări şi aprecieri, acest lucru făcând parte din nevoile sale de bază.   

Mediul în care trăieşte şi se dezvoltă copilul, nivelul de educaţie al părinţilor valorile morale care sunt transmise noilor generaţii îşi 
pun amprenta pe relaţiile vieţii de familie. Într-o familie în care domneşte o atmosferă de stimă reciprocă, care manifestă stabilitate, iar 
membrii ei se declară satisfăcuţi de rezultatele interacţiunilor, copilul ocupă un loc central. Familiile dezorganizate au în mod caracteristic 
tiparul de comunicare afectat, echilibrul familiei este sever tulburat de existenţa conflictelor. În situaţiile în care între soţi intervin tensiuni 
interacţiunile părinţi-copii au mult de suferit.  

Familia poate influenţa copilul pe multiple căi. Tensiunile şi conflictele dintre părinţi şi copii, pot avea intensităţi diferite şi durate 
variabile distingându-se forme simple, cum ar fi: cearta, neînţelegerea, contrazicerea, refuzul asumării unei obligaţii conjugale sau forme 
complexe, precum agresivitatea fizică, violenţa, plecarea unui partener de la domiciliu. Este suficientă o singură carenţă a familiei pentru 
a afecta planul vieţii psihice a copilului, antrenând o serie de neajunsuri, printre care şi dificultăţi în activitatea lui dominantă; pot apărea 
traume de natură psihică sau morală, copilul eşuând în stări bolnave de natură psihică, în conduite reprobabile.     
      Într-o familie dezbinată, în care raportul soţ-soţie s-a destrămat sau este pe cale să se distrugă, 
copilul, conştientizând drama ce are loc, începe să se frământe, să-şi pună tot felul de întrebări, de probleme cărora nu le găseşte un răspuns 
favorabil, îşi simte sufletul încărcat, este chinuit de perspectivele sumbre pe care le întrevede. Trepat îşi pierde încrederea în ceea ce 
reprezenta dragostea, securitatea, liniştea.     Părinţii sunt în primul rând persoane şi apoi părinţi. Ei au drepturi cel 
puţin egale cu ale copilului în cadrul familiei, au nevoie de respect ca autoritate familială şi ca persoane. Părinţii au dreptul la un timp 
propriu, la intimitate şi la fericire personală.  

Relaţia părinţi-copii în cadrul familiei ar trebui să fie un exerciţiu de comuniune, dar din păcate există slăbiciuni şi lipsă de armonie 
în orice cuplu familial. Părinţii acceptă cu uşurinţă că ei nu pot fi perfecţi, dar ar dori nişte copii perfecţi care să le îndeplinească propriul 
lor ideal moral sau comportamental. Părinţii trebuie să accepte copilul aşa cum este el cu calităţi şi defecte, să-l iubească şi să-l sprijine 
necondiţionat.   Părinţii trebuie să fie un exemplu, să conducă, să călăuzească, să direcţioneze, să corecteze şi să încurajeze. 
Personalitatea părinţilor stă la baza structurii autorităţii pe care o impune o familie.  
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FAMILIA,   PRIMA  „ȘCOALĂ”  A  VIEȚII  PENTRU  COPIL 

 
Prof. înv. primar, Imbrea Laura – Mirela  

Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” Roman, jud. Neamţ 
 
 Educația unui copil începe de acasă! Familia este locul de unde este nevoie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală 

în care, avându-i pe părinți ca modele, ca instructori, copii încep să învețe lecțiile menite să-i călăuzească în viață – lecții de iubire 
necondiționată, respect, încredere, lecții de ascultare, politețe, stăpânire de sine etc. Influențele educației din cămin au o putere hotărâtoare 
în direcția binelui sau răului. 

 Accelerarea transformărilor sociale, democratice, modificarea statutului copilului, dispersia familiei, încercarea de a restitui 
prestigiul educaţiei familiale, progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cauze au dus la înţelegerea faptului că orice sistem de 
educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa sau de opoziţia părinţilor. Şcoala capătă astfel o misiune suplimentară.  

 Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. 
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Aspiraţiile, 
rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. 
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      Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în 
ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Mediul familial este primul mediu educativ 
şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este 
extrem de puternică şi de neînlocuit. 

 Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele despre natură, societate, 
deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în 
dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 
90% din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie să dezvolte 
spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. de rezultatele acestuia.  

 Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în 
vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei 
expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. A fi părinte 
este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă 
pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre 
membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. 

 Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi 
profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, 
buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă şi de pricepere. Greşelile părinţilor 
decurg uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor. De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare 
care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

 Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient 
dacă fiecare parte va reţine că acelaşi  subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod 
ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasioneză, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l 
motiveze şi să-l ajute. 

      Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv pentru formarea 
unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel 
care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de 
cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru acest 
lucru.  

 În zilele noastre s-a trecut la o nouă etapă a colaborării şcolii cu familia în care accentul este pus pe angajamentul mutual clar stabilit 
între părinţi şi profesori, pe un „contract parental” privind copilul individual; contractul între familie şi şcoală nu se mai consideră doar ca 
un „drept opţional”, ci ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu profesorii. 

  Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. Odată cu înscrierea într-o unitate de 
învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, dar nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile 
educative ale celor doi factori există mai degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia venin să o completeze 
pe a celuilalt.  

 În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă 
aspectele medicale, juridice etc. 

 Un studiu realizat în ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoală–familie enumeră patru motive pentru care şcoala şi familia se 
străduiesc să stabilească legături între ele: 

a. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor;  
b. învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte a educaţiei se petrece în afara şcolii;  
c. cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, în special asupra motivaţiilor 

învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale părinţilor pot fi favorizate datorită dialogului cu şcoala;  
d. grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au dreptul să influenţeze gestiunea şcolară. 

 În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a părinţilor la activităţile şcolare. Numeroase 
cercetări la nivel de învăţământ primar şi chiar secundar au pus în evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi 
şcoală asupra educaţiei copiilor. 

 Această recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a determinat autorităţile educative să 
susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală. Dealtfel, în contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. 
Într-adevăr, misiunea socială a şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculum-ului şcolar avâdn în 
vedere şi faptul că mulţi părinţi sunt prea preocupaţi de problemele familiale, profesionale sau sociale pentru a putea urmări evoluţia 
copiilor lor sau coerenţa dintre educaţia pe care copilul o primeşte în familie şi cea şcolară. 

 Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o 
mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor, şi continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În 
sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii dar 
oferă şi un cadru pentru o continuă reevaluare. 

 Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se adapteze rapid şi eficient la societatea în care 
trăieşte. Oricât s-ar strădui, şcoala nu poate înlocui restul instituţiilor care au misiunea de formare a cetăţenilor conştienţi, cu o conduită 
civilizată. Educaţia şcolarilor în şcoală nu are sorţi de izbândă fără o colaborare strânsă cu alţi factori activi implicaţi în procesul instructiv-
educativ. Între aceştia, familia, considerată dintotdeauna celula de bază a societăţii şi "un soi de personalitate colectivă" de a cărei armonie 
generală depinde dezvoltarea personalităţii copilului, are un rol foarte important în ajutorul pe cate trebuie să îl dea şcolii. Oricine lucrează 
în învăţământ observă cum familia nu mai poate realiza socializarea primară prin care copilul să-şi interiorizeze valorile civice 
fundamentale. Pe o astfel de temelie şubredă şcoala nu poate construi certitudini. Formarea ca cetăţean se află sub influenţa societăţii şi în 
special a familiei. 

 Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în mare măsură dezvoltarea 
personalităţii acestuia. Modelul moral-civic propus de şcoală (un comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine, 
prietenie) găseşte un răspuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt puse la loc de cinste. 

 În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop – formarea personalităţii umane 
integrale şi armonioase. 
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FAMILIA .... PRIMA NOASTRĂ ŞCOALĂ 
                                                            Prof.  Iordache Alexandru 
Şcoala Gimnazială „I. A. Bassarabescu” Ploieşti, judeţul Prahova 

 
      Familia este considerata a fi instituṭia cu cea mai mare influenṭã asupra educãrii individului. Procesul de educare și de modelare a 

personalitãṭii acestuia începe încã din primii ani de viaṭã, în cadrul familiei, urmând ca, mai apoi, sã intervinã și ceilalṭi doi factori 
responsabili pentru acest lucru, școala (educatorii) și societatea. Aceasta din urmã urmează a avea, ulterior, o influenṭã destul de mare și 
asupra familiei. 

Ca prima veriga a sistemului educativ, familia, are responsabilitati clare si diverse. 
 Intrebarea care se pune este, daca familia de astazi are timp pentru indeplinirea responsabilitatilor educative, daca este pregatita sa 

activeze constant ca un factor educativ?. 
      Realitatea contemporană ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse să-şi îndeplinească consecvent responsabilităţile educative 

faţă de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieţii zilnice, minimalizând rolul de factor educativ. Altor familii, deşi doresc să asigure educaţia 
corespunzătoare copiilor, le lipsesc pregătirea psihopedagogică şi experienţa. 

     Factorii care influenţează azi mediul educativ sunt: noua concepţie care se cristalizează asupra educaţiei precum ar fi serviciul social 
şi extinderea mass-media (T.V). Părinţii trebuie să-şi întărească fundamentarea relaţiilor pe baza dragostei lor faţă de proprii copii şi pe 
dorinţa lor ca aceştia sa aibă performanţe si succes în viata. Aceasta nu se poate realiza dacă părinţii nu cunosc personalitatea propriului 
copil. Educaţia copilului constituie un factor principal care dezvoltă personalitatea acestuia. Pentru ca educaţia copiilor să fie una de calitate 
trebuie ca între părinţi să existe înţelegere şi acord în diferite probleme şi de aici decurg, normal,  toate celelalte. 

     În activitatea de educatie în familie un rol important îl are ,,climatul” care este rezultatul raporturilor dintre membrii familiei. Aceste 
raporturi şi caracterul lor pot forma ,,climatul pozitiv” (favorabil) sau ,,climatul negativ” (nefavorabil) educaţiei, adică formarea copilului 
ca om si cetăţean. 

     Raporturile dintre părinţi si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării lor, lucru de care ar trebui să 
fie constienţi toţi părinţii. Atitudinile, comportamentul, vorbele părinţilor influenţează atitudinile, comportamentul şi modul de a fi al 
copiilor. 

     Educaţia este cea care desăvârşeşte  fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. 
Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni dinamice între copilul individual şi cercul 
său imediat. Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o 
schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atâta ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 

 Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi marchează, esenţial, 
dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de puternică şi de neînlocuit. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele despre natură, societate, 
deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează sau ar trebui să le datoreze educaţiei primite în familie. Rolul 
familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, 
familia, oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, utilitatea obiectelor casnice), 
tot ea fiind aceea care ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie 
de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute 
copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat ca părinţii să efectueze tema copilului. Cu 
timpul, părinţii, se vor limita la controlarea temei de acasă şi a carnetului de note, principalul document de corespondenţă între şcoală şi 
familie. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil în activitatea de rezolvare a temelor pentru 
acasă, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în 
vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă, de fapt, ilustrarea cunoscutei 
expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie 
reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-l în afara şcolii. Din 
cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului. Uneori părinţii uită că 
trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea 
cunoştinţelor acestuia. A fi părinte este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi ca ceea ce 
consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. 
De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi 
profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, 
buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor din cauză că acestea nu ţin loc de competenţă şi de pricepere. Greşelile 
părinţilor decurg uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor. 

De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă comunicare şi colaborare care se pot realiza prin vizite reciproce, 
şedinţe, ore de suport educaţional adresate părinţilor. 

Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în mare măsură dezvoltarea 
personalităţii acestuia. Modelul moral-civic propus de şcoală (un comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine, 
prietenie) găseşte un răspuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt puse la loc de cinste.  

Astfel, familia poate fi consideratã „prima școalã”, bazele procesului de educare punându-se în cadrul familiei. 
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IMPORTANȚA   FUNCȚIEI   EDUCATIVE   A   FAMILIEI 

 
Prof.  Konnerth Gabriela Silvia 

Liceul Teoretic Special Iris, Timișoara, jud. Timiș 
 

   Funcţia educativă este poate cea mai importantă funcţie a familiei ca instituţie socială. Această funcție se referă la faptul că familia 
are un rol foarte important în transmiterea limbii, a obiceiurilor, a modelelor comportamentale. În familie, copilul învaţă să se aprecieze pe 
sine şi pe ceilalţi, deprinde un anumit mod de viaţă, vine în contact cu valorile şi normele societăţii. Familia joacă un rol important în 
educaţia civică a copiilor. 

   Educarea copiilor  reprezintă o responsabilitate importantă a familiei, indiferent de dificultățile economice ale acesteia. Mediul familial 
are influențe deosebit de puternice asupra formării personalității copilului, a comportamentului lui. De aceea se acordă o importanță 
deosebită educației "celor 7 ani de acasă". Calitatea educaţiei primite în familie – acei ,,şapte ani de acasă"- depinde îndeosebi de nivelul 
educaţiei al părinţilor şi al celorlalţi membri ai familiei ce vin în contact cu copilul, în special sub aspect moral, comportamental. 

    În familie se realizează socializarea primară a indivizilor, se pun bazele formării personalităţii, se transmit şi se însuşesc primele 
modele de comportament, dar şi primele reguli de comportare în societate.  

    Funcția educativă a familiei nu încetează o dată cu intrarea copilului la grădiniță sau la școală, ea continuînd să aibă aceeași valoare 
și realizându-se și prin interacțiunea, colaborarea cu instituțiile de învățământ.  

    Familia este unul dintre mediile în care se realizează educaţia informală şi la care se raportează şi alte instituţii în ceea pe priveşte 
educaţia. Deşi se realizează fără a ţine cont de orare sau obiective clar formulate, aici sunt deprinse primele obiceiuri, se dezvoltă primele 
idei şi comportamente, se pun bazele dezvoltării fizice, psihice, morale, emoţionale, sociale şi spiritual ale copilului.  Educaţia informală 
primită în familie nu are un sfârşit în timp. Copilul învaţă mai mult decât în cadrul educaţiei formale. Contactul cu adulţii îi furnizează o 
mulţime de informaţii. Descoperă noi cuvite, noi lucruri, noi locuri, are parte de noi experienţe. Această educaţie nu poate fi evaluată 
formal, nu poate fi notată cantitativ, dar poate fi apreciată. Calitatea educaţiei informale primite în cadrul familiei are o importanţă 
covârşitoare în evoluţia copilului. 

     Acordând atenţie învăţării informale şi rolului educaţional al familiei şi nevoii fundamentale a educaţiei nonformale pentru a ajuta 
familia să-şi îndeplinească rolul, se accentuează importanța implicării familiei în educație. Aceasta deoarece pentru o învăţare efectivă şi 
eficientă a conceptelor, principiilor, abstractizărilor şi deprinderilor cerute pentru locuri de muncă, profesii şi alte roluri, cât şi pentru o 
cunoaştere sistematică şi un efort susţinut este necesară o educaţie formală. În acest cadru familia are un rol crucial, în ce priveşte pregătirea 
şi motivarea membrilor familiei, pentru a accede la niveluri înalte ale educaţiei formale. Familia se implică în educaţia formală a copilului 
prin ajutor la efectuarea temelor şi verificarea realizării acestora, participarea la şedinţele şi la lectoratele cu părinţii, discuţiile cu copiii 
referitoare la viitorul traseu şcolar pe care aceştia ar dori să îl urmeze etc.   

În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod natural, prin imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte 
și    
să-și asume în mod conștient o serie abilități și responsabilități. Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului 
pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. Există câteva abilități de care părintele are nevoie pentru a 
putea fi un părinte bun: 

 - abilitatea de a-și privi copilul într-o manieră realistă. Părinții trebuie să își înțeleagă copiii pentru a veni în întâmpinarea nevoilor 
acestora. Adesea părinții sunt tentați să atribuie copiilor anumite trăsături pe care aceștia nu le au, dar pe care părinții ar dori ca cei mici să 
le aibă, ori le găsesc defecte, expresie doar a temerilor și frustrărilor părinților. În situația ideală, așteptările părinților sunt cât mai apropiate 
de potențialul real al copilului, fapt de contribuie la dezvoltarea optimă a acestui potențial. 

- abilitatea de a avea așteptări realiste de la copil. De modul în care părinții își percep copilul depind atitudinea și comportamentul 
față de el. Adesea părinții nu observă calitățile reale ale copilului sau dificultățile pe care le întâmpină acesta datorită nivelului său de 
dezvoltare sau a unor condiții speciale. În cazul în care părintele nu își percepe copilul în mod realist, există posibilitatea de proiecta asupra 
acestuia propriile dorințe neîmplinite, va avea față de copil așteptări prea mari, nerealiste. Aceste așteptări ale părinților influențează 
conduita față de copil. Ele pot stimula copilul, provocându-l la dezvoltarea acelor trăsături pe care părintele le așteaptă și pot fi deci 
confirmate de evoluția copilului.  Exigențele prea mici conduc la nedezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor și la iresponsabilitate. 
În momentul în care așteptările sunt prea mari, copilului i se va dezvolta teama de eșec, pentru că va ști că nu poate ajunge acolo unde își 
dorește părintele. 

- abilitatea de a avea o relație empatică cu copilul. Empatia este esențială pentru părinte în identificarea nevoilor copilului. O bună 
capacitate empatică îl va face pe părinte să fie părtaș la jocul, bucuria, tristețea sau descoperirile copilului său. 

- abilitatea de a-și tempera comportamentul. Pentru rolul de părinte, un anumit grad de toleranță la frustrare și conflict este foarte 
necesar. Părintele trebuie să-și mențină calmul în relația cu copilul, să-i explice de ce nu a făcut bine un lucru, ce i s-ar fi putut întâmpla, 
etc. În niciun acesta caz nu trebuie să reacționeze agresiv. 

- abilitatea de stabili o relație pozitivă cu copilul. Copiii au nevoie de încurajări și aprecieri. Valorizarea copilului este deosebit de 
important pentru acesta. Copiii care sunt stimulați adecvat fac progrese mai mari. Copiii caută aprecierea părintelui, iar când copilul este 
încurajat, acesta capătă și mai multă încredere în sine. 

- abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului. Părinții trebuie să cunoască nevoile de bază ale copilului și 
să aibă disponibilitatea de a le satisface. Nu ne referim aici doar la hrană și îmbrăcăminte, ci și la afecțiune, timp petrecut împreună. 

- abilitatea de a pune limite copilului. Pentru a dobândi această abilitate, părinții se află adesea în fața unor provocări. Regulile și 
limitele îl ajută pe copil să se adapteze mediului și grupului din care face parte. Există însă o barieră fragilă între a spune „nu” cu autoritate 
și a restricționa cu agresivitate. Alegerea de către părinte a celei de-a doua variante poate conduce la un copil rebel, lipsit de respect pentru 
norme și reguli sau din contră, la unul extrem de timid și foarte temător. 

Funcţia educativă a familiei trebuie să fie caracterizată de anumite trăsături. Influența educativă a familiei nu se reduce la simpla oferire 
a unui model de comportament pe care copilul îl receptează în mod pasiv, imitându-l ulterior. Trăsăturile funcției educative sunt caracterul 
intențional, conștient, consecvent al acțiunii membrilor familiei, urmărirea unei dezvoltări multilaterale a personalității copilului, adevarea 
acțiunilor educaționale la trasăturile personalității copilului, raportarea la normele morale și valorile sociale acceptate, utilizarea unei sinteze 
de tehnici și metode pentru realizarea scopului propus. O bună colaborare între familie și scoală se poate realiza prin parteneriate. Motivul 
principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Atunci când 
părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de 
suport care începe să funcţioneze.  
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Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar 
o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice.Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta 
profesorii în munca lor; perfecţionarea abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţirea programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţirea 
abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltarea abilităţile de lideri ale părinţilor; conectarea familiile cu membrii şcolii și ai 
comunităţii; stimularea serviciul comunității în folosul şcolilor; oferirea servicii şi suport familiilor şi crearea unui mediu mai sigur în şcoli. 

   Şcoala şi dascălul nu pot suplini cu totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ îşi găseşte eficienţa dorită atunci când 
între cei doi factori, şcoală şi familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. Misiunea socială a şcolii depăşeşte tot 
mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculum-ului şcolar având în vedere şi faptul că mulţi părinţi sunt prea preocupaţi 
de problemele familiale, profesionale sau sociale pentru a putea urmări evoluţia copiilor lor sau coerenţa dintre educaţia pe care copilul o 
primeşte în familie şi cea şcolară. 

  Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte evoluția școlară a copilului presupune ca părinții să cunoască: obligaţiile legale 
privind educaţia copilului; drepturile de care dispune pentru educaţia copilului; importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolara a copilului; 
metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori și părinţi pentru ca funcția educativă a familiei să 
poată fi îndeplinită cu eficiență. 
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Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde devine practic ființă 

socială.  Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-
o mobilitate continuă. Familia este un sistem dinamic, care cunoaște transformări permanente.  Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună 
și adaugă elemente care îmbogățesc în permanență viața familială. Cu toate aceste schimbări însă, se poate spune că „instituția familiei 
rămâne stabilă” . Totodată, se poate afirma că termenul de „familie” nu mai surprinde realitatea caracteristică a generațiilor precedente, 
tocmai datorită acestei schimbări. De-a lungul timpului, familia a fost definită în mai multe feluri, dar „familia, în orice societate, este o 
formă de comunitate umană alcătuită din cel puțin doi indivizi, uniți prin legături de căsătorie și/sau paterne, realizând, mai mult sau mai 
puțin, latura biologică și/sau cea psihosocială”. 

Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe sociale în primii ani, ulterior copiii fiind 
preluați de catre școală, pentru instruirea didactică. Familia pregătește și susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii), 
emoțional,  comportamental, social, financiar. 

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostințele despre natură, societate, 
deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației primite în familie. Rolul familiei este foarte important în 
dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic ș.a. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 
90% din cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte 
spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare in functie de modul in care părinții se implică în 
procesul de învățare. Părinții trebuie să-i asigure copilului mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul 
din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la sarcinile 
școlare. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în 
vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține. 

     Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal este influențată de diferențele 
de ordin economic, social, cultural care există între familii. Familia însă, în ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. 
Condițiile de viață ale copilului sunt influențate de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă disciplina ei. Toate problemele se 
pot rezolva mai ușor într-un climat de prietenie și de înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod natural, prin 
imitație și contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient o serie abilități și responsabilități. Funcția 
de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea 
lui. Există câteva abilități de care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun (Killen, 1998 p. 143-159). 

     Abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului 
Această abilitate presupune, în primul rând, cunoașterea nevoilor de bază ale copilului și apoi disponibilitatea părinților de a le satisface. 

Dacă părinții nu știu cât de important este să-i vorbească copilului, să-i lase acestuia timp pentru a-i răspunde, de a-l stimula tactil, de a-l 
lua în brațe sau a-i vorbi cu blândețe, putem spune că aceștia vor eșua în misiunea lor parentală. 

Abilitatea de a oferi copilului experiențe noi, de a-l stimula cognitiv și afectiv 
Dezvoltarea cognitivă a copilului are nevoie de experiențe care să-l stimuleze în acțiunea sa de învățare. Piaget asemăna copilul cu un 

cercetător în fața universului, având marea șansă de a descoperi lumea în care există. Părintele trebuie să fie capabil să îngăduie copilului 
aceste experiențe care adesea pe el îl sperie, prin faptul că unele par a fi riscante, iar copilul nu conștientizează acest lucru. Datoria părintelui 
este de a-și stăpâni propria anxietate și de a asista cu răbdare copilul în experiențele și descoperirile lui. Atâta timp cât aceste activități nu 
sunt periculoase pentru copil, părintele trebuie să permită realizarea lor. 

     Abilitatea de a avea o relație empatică cu copilul 
Fiecare părinte trebuie să-și cunoască copilul, dincolo de cuvinte. Empatia este cea care-l ajută pe părinte pentru a identifica nevoile 

nerostite ale copiilor. Empatia are la bază trei elemente: abilitatea de a diferenția, identifica și numi gândurile și sentimentele celeilalte 
persoane, abilitatea de a prelua rolul altuia din punct de vedere mental și abilitatea de a răspunde în funcție de sentimentele celeilalte 
persoane. O bună capacitate empatică îl va face pe părinte să fie părtaș la jocul, bucuria, tristețea sau  descoperirile copilului său. 

Abilitatea de a avea așteptări realiste față de comportamentul copilului 

http://childhub.org/
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De modul în care părinții își percep copilul depind atitudinea și comportamentul față de el. Așteptările față de copil sunt determinate 
de imaginea pe care părintele o are despre acesta. Adesea părinții nu observă calitățile reale ale copilului sau dificultățile pe care le 
întâmpină acesta datorită nivelului său de dezvoltare sau a unor condiții speciale. 

Părintele care nu își percepe copilul în mod realist și își proiectează asupra lui propriile dorințe neîmplinite, va avea față de copil 
așteptări prea mari, nerealiste sau negative. Așteptările părinților influențează conduita acestora față de copil. Dacă așteptările sunt realiste, 
ele pot stimula copilul, provocându-l la dezvoltarea acelor trăsături pe care părintele le așteaptă și pot fi deci confirmate de evoluția 
copilului.  Exigențele prea mici conduc la nedezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor și la iresponsabilitate. În momentul în care 
așteptările sunt prea mari, copilului i se va dezvolta teama de eșec, pentru că va ști că nu poate ajunge acolo unde își dorește părintele. 

      Abilitatea de a pune limite copilului 
Aceasta este probabil cea mai provocatoare funcție parentală și reprezintă abilitatea prin care se construiește în mintea copilului 

autoritatea părintelui. Un copil care nu își poate construi respectul pentru autoritatea părintelui este un copil care nu trăiește sentimentul de 
a fi protejat de un părinte. Din punctul de vedere al socializării copilului, putem spune că regulile și limitele îl ajută pe acesta să se adapteze 
mediului și grupului din care face parte. Există însă o barieră fragilă între a spune „nu” cu autoritate și a restricționa cu agresivitate. Alegerea 
de către părinte a celei de-a doua variante poate conduce la un copil rebel, lipsit de respect pentru norme și reguli sau din contră, la unul 
extrem de timid și foarte temător. 

Abilitatea de a răsplăti/valoriza copilul 
Copiii au nevoie de încurajări și aprecieri. Una din cele mai importante funcții parentale, este aceea de a răspunde pozitiv, valorizând 

copilul pentru lucrurile bune pe care le face. Copiii care sunt stimulați adecvat fac progrese uimitoare într-o perioadă scurtă de timp. Se 
observă mai ales la copii mici că, imediat ce realizează un lucru (de cele mai multe ori lipsit de importanță), caută aprecierea părintelui. 
Totodată, în momentul în care copilul este încurajat, acesta capătă și mai multă încredere în sine. 

Abilitatea de a-și înfrâna propriile dureri și porniri agresive fără a le proiecta în relația cu copilul 
Pentru rolul de părinte, un anumit grad de toleranță la frustrare și conflict este foarte necesar. Părintele trebuie să-și mențină calmul 

în relația cu copilul, să-i explice de ce nu a făcut bine un lucru, ce i s-ar fi putut întâmpla, etc. În niciun acesta caz nu trebuie să reacționeze 
agresiv. Pe lângă abilitățile importante pentru “funcția” de părinte, fiecare familie își dezvoltă propria structură de repartizare a 
responsabilităților. Normele generale după care trebuie să se desfășoare procesul de creștere și de educare a copilului în familie impun 
responsabilități precise din partea părinților. Printre cele mai importante pot fi menționate următoarele (Irimescu, 2002)- -asigurarea 
subzistenței și a educației; 

-educarea și dirijarea trebuințelor fiziologice; 
-dezvoltarea aptitudinilor, a limbajului și stimularea exersării capacităților practice, cognitive, tehnice și sociale, care au rolul de a 

facilita securitatea personală și comportamentul autonom; 
-orientarea spre lumea imediată a universului familial, spre comunicarea mai largă, spre societate, în așa fel încât copilul să fie pregătit 

să se confrunte cu marea varietate de situații și poziții sociale care vor interveni în viața de adult; 
-transmisia principalelor scopuri sociale, valori culturale care definesc modelul cultural-normativ al societății, formarea motivației 

personale în raport cu scopurile parentale și sociale; 
-dezvoltarea capacității de a întreține raporturi interpersonale și de a răspunde în mod adecvat sentimentelor altora; 
-controlul libertății de comportament, limitarea „transgresiunilor” de la normal, corectarea erorilor, oferirea unor îndrumări și 

interpretări. 
       Totodată, de la începutul vieții, ființa umană are extrem de multe nevoi, care trebuie satisfăcute pentru o bună dezvoltare a sa. În ceea 
ce-l privește pe copil, acesta în prima parte a vieții are efectivă nevoie de familie, care să-i ofere dragoste, atenție, să-l îngrijească, etc. 

Nevoile de bază ale copilului în familie sunt: 
dragoste și Securitate - Această nevoie este permanentă în copilărie și foarte importantă în construirea atașamentului.De măsura în care 

va fi satisfăcută nevoia copilului de dragoste va depinde calitatea viitoarelor relații sociale ale adultului cu colegii, cu prietenii, cu propria 
familie. Această nevoie reprezintă condiția dezvoltării unei personalități sănătoase. 

de experiențe noi, de stimulare - Prin stimulare și experimentare se condiționează dezvoltarea inteligenței copilului. Jocul și limbajul 
sunt cele mai importante activități ale copilului în sensul trăirii de experiențe noi. În joc, copilul explorează lumea, își dezvoltă mecanismele 
de coping (control) cu situațiile provocatoare ale realității. Prin aceste experiențe copilul își dezvoltă lumea lui internă care este o reflectare 
a celei externe, impregnată și colorată cu sentimentele trăite în momentul în care a descoperit-o. Această lume internă ne face atât de 
deosebiți, unici în modul de a percepe și reacționa la situații, evenimente, persoane, obiecte ale realității. 

nevoia copilului de a fi apreciat și de a-i fi recunoscute capacitățile - Încurajările adultului și exprimarea unor exigențe rezonabile 
față de copil sunt esențiale în socializarea copilului. Acest mod de răsplată îi formează copilului o stimă de sine pozitivă. Recunoașterea 
meritului copilului trebuie făcută vizând în special efortul depus de copil și nu rezultatul, atât pentru a încuraja copiii cu rezultate mai slabe, 
cât și pentru a preveni tendința copilului de a vâna cu orice preț rezultatul. Un copil care este respectat de adulții din jur va crește cu 
sentimentul valorii și al respectului de sine și comportamentul său ulterior va fi în limitele acestui respect. 

nevoia de responsabilități - Aceasta devine la o anumită vârstă o nevoie de bază a copilului. Prin satisfacerea sa, se dezvoltă autonomia 
copilului. Mai întâi copilul învață să se îngrijească singur, să mănânce, să se spele, să se îmbrace. Responsabilitățile cresc pe măsură ce 
copilul se mărește și dau copilului sentimentul libertății în acțiunile proprii. Crescând astfel, la maturitate el va putea accepta 
responsabilitățile și răspunderile care îi revin. În același timp copilul învață regulile, tiparul după care se face un anumit lucru, ce este 
permis și ceea ce nu este permis. 

nevoile de bază fiziologice ale copilului - La vârsta mică, adultul răspunde în totalitate de cunoașterea și îndeplinirea lor. Ele sunt 
garanția supraviețuirii și a dezvoltării copilului. Greșelile pe care le fac adulții în satisfacerea acestor nevoi pot distorsiona dezvoltarea 
copilului. Consecințele sunt grave și sunt plătite atât de indivizi cât și de societate în ansamblu. Pentru copii, familia reprezintă mediul 
socio-educativ în care se realizează socializarea primară. Conținutul socializării primare se structurează în jurul unei dimensiuni cognitive 
și a unei dimensiuni afective (Stănciulescu, 1996). 

Dimensiunea cognitivă presupune însușirea limbajului precum și un prim mod de a înțelege lumea înconjurătoare; 
Dimensiunea afectivă se referă la identificarea afectivă a copilului cu persoanele apropiate lui (părinți, rude, „altul 

semnificativ”).  Această identificare emoțională are două consecințe majore: copilul adoptă imaginea acestui „altul semnificativ” cu privire 
la persoana sa, ajunge astfel la o anumită imagine despre sine și dobândește astfel primul „eu social”, prima identitate socială, iar pe de altă 
parte percepe lumea „filtrată” de părinți, ca fiind unica lume posibilă.Familia îndeplinește și alte funcții educative, în afară de funcția de 
socializare. Funcțiile educative ale familiei au fost sintetizate după cum urmează: 

funcția instituțional formativă, realizată prin influențe directe de tipul răspunsuri la întrebări, explicații, informații, dar și indirect, 
prin mediul informațional din familie; 
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funcția psihomorală, realizată prin modelele de conduită oferite de părinți, dar și prin discuțiile purtate cu copiii pe marginea anumitor 
conduite; 

funcția socio-integrativă, prin implicarea copiilor în activitatea familială, prin acordarea autonomiei de acțiune, dar și printr-un climat 
familial dominat de relații de încredere și sprijin reciproc, conlucrare între generații, în care maturitatea de gândire a adulților se îmbină cu 
entuziasmul și energia tinerilor; 

funcția cultural-integrativă, prin implicarea copiilor în viața culturală și prin mediul cultural al familiei (Mitrofan, 1991). 
În concluzie, părinții realizează socializarea primară a copiilor lor, prin trei mijloace de influențare importante: reglarea directă a 

comportamentului copilului (de exemplu: încurajări, controlul efectuării temelor, supravegherea executării sarcinilor primite 
etc.);comunicarea cu copilul (schimbul de informații, comunicarea de opinii, confidențe, etc.);cooperarea, participarea la activități 
comune (vizite, ieșiri, jocuri, etc.). Contribuția familiei la realizarea acestor sarcini poate fi foarte diferită, în funcție de caracteristicile 
particulare ale familiei respective. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei și un punct comun pe care îl are aceasta cu școala este orientarea școlară 
si profesională. Cei mai mulți părinți sunt bine intenționați în alegerea unei școli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe 
ori, intențiile pozitive sunt sursa greșelilor lor deoarece, acestea nu țin loc de competență și de pricepere. În societatea actuală, aflată în 
modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în care vechea structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apărând tot 
mai multe structuri de familie alternativă (familii reconstituite în urma divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai multe 
căsnicii etc). În aceste condiții, părinții se simt incompatibili cu modelele de identificare pentru copiii lor, motiv pentru care lasă în sarcina 
școlii întreaga responsabilitate. 
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SOCIETATEA  ROMÂNEASCĂ  DIN  PRIMA  JUMĂTATE  A  SECOLULUI  AL  XIX-LEA  SURPRINSĂ  
ÎN MEMORIILE  PICTORULUI  MIKLÓS BARABÁS (1810-1898) 

Adrian-Dumitru Lungoci 
Şcoala Gimnazială „Andrei Şaguna” Şura Mare, Județul Sibiu 

 
Miklós Barabás a fost un pictor transilvănean născut în anul 1810 în satul Mărcușa, Județul Covasna. Înzestrat cu un talent deosebit 

pentru pictură, a studiat desenul cu Franz Neuhauser la Sibiu, apoi cu italianul Gentiluomo la Cluj, de la care a învățat tehnica picturii în 
ulei. Și-a desăvârșit educația artistică la Viena, la Academia de Arte Frumoase, cu profesorul Enders. Este considerat cel mai de seamă 
reprezentant al stilului biedermeier, fiind cunoscut în special pentru arta sa portretistică. 

Pe la 1831 se afla la Sibiu unde era un foarte căutat portretist. Talentul său deosebit l-a făcut să fie căutat de boierii din Țara 
Românească și Moldova veniți cu afaceri în oraș. Aceștia l-au convins să meargă la București din rațiuni financiare, deoarece se putea 
câștiga foarte bine făcând portretele ofițerilor ruși. Era perioada ocupației ruse (1829-1834), sub comanda Generalului Pavel Kiseleff*.  

Pictorul a stat la București până în vara anului 1833, notându-și impresiile într-un jurnal. Însemnările sale oferă un tablou interesant 
al societății românești din perioada Regulamentelor Organice, cu obiceiuri, mod de viață, mentalități, organizare instituțională etc. De 
asemenea, pictorul surprinde la cald, fiind contemporan cu evenimentele, o serie de reacții ale societății românești față de influențele 
apusene. 

A ajuns la București în căruța librarului sibian Thierry, după un drum obositor.  Pictorul a încearcat să se cazeze la Hanul lui Manuc, 
pe care l-a găsit într-o stare deplorabilă, camerele fiind într-o mizerie și o delăsare de nedescris, încât, scrie Barabas, nu am cutezat să iau 
odaie. Această primă impresie din capitala munteană, echivalentă cu un adevărat șoc cultural pentru tânărul educat la Viena, nu l-a 
descurajat și s-a cazat la spițerul Iosif Raimondi**, în condiții destul de precare pentru gustul său, dar pe care le-a îmbunătățit, ajungând 
să aprecieze mult această familie. Își amintea că: în sânul familiei Raimondi am petrecut multe seri plăcute și ei i se datorește  faptul că am 
putut sta un an și jumătate la București, care era un oraș de mare plictiseală. 

După un început greu, pentru că nu găsea comenzi pentru portrete, cu ajutorul boierului Iancu Filipescu, unul dintre marii proprietari 
funciari din Ţara Românească, a reușit să fie prezentat Generalului Kiseleff, ocazie cu care Barabás ajunge în mijlocul protipendadei 
bucureștene și au loc primele comenzi care îl scot imediat din impasul financiar. De mare succes s-a datorat portretului lui Kiseleff care a 
fost reprodus prin litografiere la Viena, în multe exemplare, pentru a ajunge în casele boierilor bucureșteni. 

Venind dintr-o zonă cu o civilizație influențată puternic de Europa Occidentală, Barabás a surprins la București momentul în care 
obiceiurile turcești  începeau să fie înlocuite cu cele apusene. Astfel, aflăm că hainele turcești erau purtate încă de o parte a boierimii 
muntene, dar cucoanele din înaltă aristocrație purtau rochii după moda franceză. Pictorul conchidea că această epocă era foarte ciudată 
la București, unde lumea voind a se linguși pe lângă muscali, a început să lase obiceiurile turcești, imitând pe cele europene. 

Potrivit lui Barabás, tineretul s-a adaptat mai ușor acestui curent, renunțând la turban pentru o șapcă asemănătoare cu cea a ofițerilor 
ruși, iar în loc de nădragii largi turcești preferau pantaloni și în locul papucilor galbeni cizme negre. 

Rezistența la schimbare este reflectată chiar de către prietenul pictorului, boierul Obedeanu, care deși se îmbrăca după ultima modă, 
cu cilindru comandat la Sibiu și frac din stofa cea mai fină, s-a simțit atât de inconfortabil în această vestimentație încât a trântit cilindrul 
la pământ și nu s-a putut indupleca sa-l poarte, așa că la dăruit unui prieten mai puțin conservator. 

Fiind un fin analist al epocii și al societății, Barabás a observat că uniforma militară de influență rusească, purtată de nou constituita 
armată română, a înlesnit trecerea la moda occidentală, obișnuind populația cu astfel de veșminte.  

Schimbările îmbrăcau uneori forme ridicole. Spre exemplu, boierul Cantacuzino și-a schimbat mobilierul din conac, înlocuind 
vechile divanuri cu canapele moderne, dar boierii români care veneau în vizită, îmbrăcați cu frac și cu joben pe cap, se așezau tot pe jos, 
turcește, pentru a fuma din ciubucurile lungi, specifice Orientului. Însuși pictorul constata că scena merita desenată, datorită ineditului ei.  

Și obiceiurile culinare erau mult deosebite de ceea ce cunoștea Barabás de la el de acasă. Invitat la masă de către boierii munteni, a 
constatat că pe masă nu se afla nici apă, nici vin și nici pahare. Așa aflăm că în  colțul sufragerie stătea un arnăut cu o sticlă de vin și un 
pahar în mâini și cine dorea să bea îi făcea semn, după care servitorul mergând în fața lui îi dădea paharul umplut. Dacă însă rămânea 
ceva în pahar, nu se azvârlea  și paharul umplut din nou se dădea musafirului care urmă, așa că toți obișnuiau să bea din același pahar. 
Pictorul și-a notat că tot așa se servea și dulceața, cu o singură linguriță pentru toți musafirii. Acest fel curios de a servi dulcețuri îmi era 
atât de dezgustător, încât nu luam de nicăieri dulceață zicând că nu îmi face bine și sunt oprit de doctori.  

Interesat de observarea societății timpului în ansamblu, autorul surprinde în jurnal și unele aspecte din dreptul familiei existent în 
acea perioadă în Pricipatele Române, considerate progresiste. Astfel, aflăm că zestrea soției trebuia înapoiată acesteia de către soț în cazul 
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unui divorț, conform legilor românești, care nu au fost înlocuite în regimul turcesc cu legi orientale. Practic, Barabás observă prin acest 
aspect o parte din autonomia avută de către Țările Române în cadrul Imperiului Otoman.  

În iulie 1833 pictorul a părăsit capitala Munteniei cu gândul de a se întoarce în toamnă,  dar retragerea rușilor din Principatele 
Române l-a făcut să-și  schimbe planurile și să rămână acasă, în Transilvania. 

Concluzionând, jurnalul lui Miklós Barabás deschide o interesantă fereastră spre trecut, prin care observăm societatea românească 
aflată într-un plin proces de metamorfozare, de occidentalizare, în care valorile tradiționale se împletesc cu cele occidentale. Schimbare a 
început de sus, cu familiile boierești care s-au orientat în această perioadă spre curentul de înnoire ce venea din Occident, pe filieră rusă, 
dar cu puternice influențe franceze. Aceste schimbări începute atunci în societate, în mentalitate și educație, au avut un mare impact asupra 
generației tinere, cea a revoluționarilor de la 1848, care au vrut să ducă schimbarea și modernizarea Principatelor Române la un alt nivel. 

*** 
* Pavel Kiseleff, (1788-1872), general în armata rusă. Între 1829 și 1834 a condus administrația militară rusească a Țării Românești. A fost 
Președinte plenipotențiar al divanurilor Moldovei și Țării Românești în timpul administrației militare ruse. A contribuit la reorganizarea 
administrativă a celor două principate și la întocmirea Regulamentelor Organice, care de fapt au fost primele Constituții din istoria celor 
două țări. Aceste Regulamente Organice au fost introduse în Țara Românească în 1831 și în Moldova în 1832. Ca ambasador al Rusiei la 
Paris, în perioada 1856-1862, a sprijinit unirea Principatelor Române. 
** Iosif Raimondi, farmacist levantin stabilit la București în jurul anului 1800, proprietarul farmaciei La speranța. 
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EDUCAȚIE  PENTRU  TOȚI 
                                                                                                                                                                                                  Prof. Mădălin Ioana 

a 
                                                                                                                                        Școala Profesională Specială ”SAMUS” CLUJ NAPOCA 
  

În sensul cel mai larg, educația este un proces care începe chiar din momentul când individul se desprinde biologic de mama și se 
încheie odată cu viața. În ordinea naturii, prima instanță educativă este, după cum prea bine se știe, mediul familial. În acest mediu, 
copilul face primii pași pe drumul integrării sociale, integrare care se realizează printr-un continuu proces de adaptare la condițiile vieții 
sociale și de asumare a normelor care guvernează relațiile dintre indivizi și dintre aceștia și societate.  

De-a lungul întregii sale vieți, individul este supus influenței factorilor de mediu, care,  sunt toți educativi: familia, gradinița, școala, 
cercul de prieteni, colegii de muncă și în fond societatea întreagă, care, dacă nu apare sub aspecte concrete bine definite, este întotdeauna 
prezentă prin concepții, mentalități, tradiții, stil de viață, forme de cultură materială și spirituală etc., toți acești factori determină succesiv 
sau concomitent modul nostru de a exista ca personalitate. Dacă ultimii își exercită rolul educativ în mod pasiv, prin simpla lor prezență, 
acționând asupra unui instinct de adaptare ce ne poate face uneori să ne însușim comportamente și mentalități greșite, primii trei factori, 
familia, gradinița și școala, își îndeplinesc funcția pornind de la scopuri explicite, deliberate și ferme. 

Orice activitate presupune existența unui scop și a mijloacelor necesare pentru a-l realiza. În cazul educației, scopul ia înfățișarea 
unei serii de aspirații, de valori ce trebuie sădite în conștiința copilului, valori inspirate de un model cât mai apropiat de personalitatea 
umană ideală. Mijloacele sunt sau ar trebui să fie, la rândul lor, inspirate de o metodă, pentru că ele nu tind la rezolvarea unei probleme 
ocazionele, ci se încadrează într-o practică eternă și universală ce se cere a fi guvernată de norme bine gândite și eficiente. 

Să ne amintim că teoria educației este creație a timpurilor moderne, iar bazele sale științifice au fost puse abia în ultimele decenii. 
Pe de altă parte, accelerarea frenetică a dezvoltării economice, sociale, științifice și tehnice care cere loc sub ochii noștri a provocat și 
provoacă în continuare o oarecare derută ce se vădește până în faptele cele mai mărunte ale vieții noastre de toate zilele. Știm încă de pe 
acum că deruta despre care vorbim se manifestă și în concepțiile și în practica educativă. Întâlnim tot mai frecvent părinți dezorientați 
care își recunosc incapacitatea de a controla evoluția copiilor lor. 

Cu toate acestea, apariția unui fenomen de ”criză” în educație nu poate fi nici ea negată și societatea este conștientă de existența 
lui. Situația a fost și este în continuare analizată și discutată. Ca remediu s-a sugerat, printre altele, înființarea unei ”școli a părinților”, 
care sub o formă rudimentară sau mai evoluată poate fi întalnită chiar și în alte țări. Este probabil că această școală a părinților  va căpăta 
mai devreme sau mai târziu un statut bine definit, pentru că ea este necesară și pentru că, în evoluția ei, societatea tinde spre o organizare 
tot mai rațională.  

Din păcate, dacă școala ca instituție  specializată are, despre această colaborare, o imagine clară și judicios constituită în 
determinările de principiu și practic, nu același lucru se poate spune despre părinți. Se întâlnesc și cazuri când părinții înțeleg să lase pe 
seama școlii totalitatea răspunderilor fie pentru că ei nu intuiesc exact aportul indispensabil al prestației familiale, fie sub pretextul lipsei 
de timp, fie pur și simplu din neglijență. Se întâlnesc și cazuri când părinții dominați de prejudecăți, așază realațiile lor cu școala pe o 
poziție de rivalitate. 

Negreșit, este bine ca părintele să ajute copilul să învingă unele dificultăți pe care le ridică învățarea. Dar acest ajutor trebuie să 
aibă altă formă decât aceea a încurajării unei atitudini delăsătoare. Copilul trebuie ajutat să judece, să înțeleagă, toate acțiunile materiale 
care decurg din ordonarea pe plan intelectual a unei teme constituind o sarcină care îi revine în întregime. 

Educația pune și alte probleme, mai complicate, ale căror soluții nu stau la îndemana părinților, ele  ținând de o specializare de 
care numai profesorii dispun. Cu toate acestea, știm foarte bine că în practică părinții nu înțeleg întotdeauna să conlucreze cu școala, nu 
înțeleg să folosească sprijinul pe care ea îl poate oferi pentru a învinge dificultățile de care se lovesc destul de frecvent, inevitabil. Această 
atitudine poate lua diverse manifestări, dar dintre toate, cred că cea mai gravă, mai primejdioasă este aceea care se traduce prin renunțarea 
la ideea de a colabora cu școala prin ignorarea școlii. Această atitudine presupune că părintele se dezinteresează de viitorul copilului și 
de rolul școlii, atât pe planul educației, cât și pe acela al instruirii. 

Desigur ca în această situație totul depinde de atitudinea oamenilor cu care stau de vorba părinții. Dar să nu uităm că acești oameni 
sunt profesori, deci persoane avizate care pot și chiar trebuie să găsească argumentele potrivite pentru a determina modificarea punctelor 
de vedere eronate. 

Una dintre marile realizări ale societății este asigurarea dreptului pentru toți copiii și tinerii la instrucție și educație. Tânăra 
generație de astăzi are marea fericire de a trăi într-o țară în care suprema valoare o constituie omul care să dispună de toate condițiile de 

http://bmim.muzeulbucurestiului.ro/fisiere/17-Bucuresti-Materiale-de-Istorie-si-Muzeografie-XVII-2003_282.pdf
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kiseleff
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a-și realiza cele mai îndrăznețe aspirații. Căci societatea a făcut o virtute din creșterea și educarea tinerei generații, asigurându-i un viitor 
sigur, posibilitatea de a trăi o copilărie fericită, de a se bucura din plin de marile cuceriri ale științei și civilizației, de a se pregăti pentru 
a duce mai departe făclia progresului și bunăstării. 

Așa cum se cunoaște, Legea fundamentală a țării noastre, Constituția Romaniei, consacră acestui principiu un articol, în care se 
precizează faptul că “Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin gratuitatea învățământului. Această 
prevedere este cuprinsă și în Legea educației naționale, care menționează ca “Cetățenii români au dreptul la învățătură, fără deosebire 
de naționalitate, rasă, sex sau religie și fără vreo altă îngrădire ce ar putea constitui o discriminare“. Iată, așadar câteva din prevederile 
legislației noastre, care atestă cum nu se poate mai elocvent, grija deosebită, cu adevărat părintească, pe care conducătorii țării noastre o 
poartă tinerelor generații. 

Materializarea în practică a dreptului la educație și instrucție, la o copilărie fericită pentru toți copiii țării noastre, fără deosebire 
de naționalitate, se realizează prin dezvoltarea puternică a rețelei instituțiilor preșcolare și școlare, prin perfecționarea continuă a 
conținutului procesului de învățământ și asigurarea cadrelor didactice, printr-un întreg sistem de sprijinire a familiei în creșterea și 
educarea copiilor. Aceasta, în timp ce pe planeta noastră numărul neștiutorilor de carte, abandonul școlar este în creștere, în timp ce 
numeroși absolvenți ai diferitelor instituții de învățămant nu găsesc locuri de muncă, sporesc numărul șomerilor ori sunt nevoiți să 
efectueze munci necalificate. 

În țara noastră, pregătirea copiilor și a tinerilor pentru viață și muncă, educarea lor în armonie cu principiile, normele și idealurile 
reprezintă o prioritate a procesului de dezvoltare multilateral al țării. Școala ca factor principal de cultură și civilizație, are menirea, pe 
toate treptele ei să asigure o pregătire temeinică copiilor și tinerilor, să contribuie la formarea unor cetățeni înzestrați cu înalte însușiri 
morale și civice. Acestea sunt motivele pentru care statul nostru acordă o atenție atât de mare condițiilor materiale și spirituale de instrucție 
și educație  a copiilor și tinerilor, de pregătire a acestora în așa fel încât să devină participanți conștienți și activi la construcția lumii de 
mâine. Iată de ce misiunea tuturor cadrelor didactice este de a face din fiecare unitate școlară un puternic centru de educație. 

O înfăptuire de mare semnificație, cu profunde implicații în dezvoltarea societății noastre, pe multiple planuri, este asigurarea 
învățământului obligatoriu de 10 clase, crearea condițiilor materiale și didactice necesare pentru ca fiecare elev să parcurgă școala cu 
bune rezultate. Acest act a determinat o amplă muncă organizatorică, politică și educativă menită sa ducă la școlarizarea tuturor copiilor 
în clasele I-X. Pentru a veni în sprijinul familiilor și al elevilor, statul nostru a acordat numeroase înlesniri, între care un număr apreciabil 
de burse, abonamente pentru transportul cu mijloace în comun, cantine, internate, școli cu program prelungit. 

Asigurând o pregătire unitară de cultură generală și o instruire corespunzătoare în scopul însușirii unor meserii, rețeaua actuală are 
un rol însemnat în pregătirea forței de muncă necesară în toate județele țării și totodată permite afirmarea corespunzătoare a tinerilor care 
doresc să continue studiile în învățământul superior. 

Copilărie, vis, bucurie… și totuși, în lume, milioane de copii sunt privați de educație. 
   Copilul are dreptul la un cămin fericit, la protecție față de orice cruzime sau exploatare, dreptul de a se exprima și de a-și dezvolta 

aptitudinile, are dreptul la acces nediscriminativ la instruire și educație, la o copilărie fericită, la respect, protecție, îngrijire și înțelegere. 
Să nu uităm că în timp ce țara noastră a depus eforturi mari ca toți copiii să-și exercite dreptul la învățătură, există în întreaga lume 

milioane de copii privați de educație. Toți aceștia și încă alții pe lângă ei sunt privați de îngrijiri medicale elementare, lipsiți de drepturile 
despre care vorbește Legea pentru apărarea drepturilor copiilor.  

Să nu uităm că școala însăși ignoră uneori dreptul la iubire, ori cel de respect al copiilor, prin cadre didactice tiranice și neatente 
la copiii de care se ocupă și la dreptul lor de a li se dezvolta nediscriminativ aptitudinile, că uneori regimul școlar este administratizat 
excesiv și încărcat de distanțe autoritare care rup firele delicate de comunicare rodnică dintre copii și cei ce-i educă, dezumanizând acest 
proces de înaltă responsabilitate. 

Este binecunoscut celor ce lucrează în domeniile educației că neantrenarea aptitudinilor și îndemânării blochează prespectiva și 
deci bucuria de a trăi. 

Educația nu are frontiere, nu este limitată, aceasta ne oferă ocazia să o cunoaștem pe deplin fiind o resursă infinită care oferă 
energie și informație omului. Aceasta o primim în familie, școală, în jurul nostru, însă cel mai important este să o prețuim și să nu o 
neglijăm deoarece aceasta prezintă un element important în viața și în viitorul nostru. Educația este esența formării omului, cu ea devii 
capabil să-ți atingi visele și să evoluezi pe plan personal și profesional. Educația o întâlnim pe întreg parcursul vieții noastre. Nu se 
sfârșește niciodată! Ea face diferența! 
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FAMILIA DIN PERSPECTIVĂ SOCIOPSIHOPEDAGOGICĂ 

 
Prof. Marinescu Andreea Lăcămioara 

,,C.N.I. Matei Basarab,, Rm.Vâlcea, Jud.Vâlcea 
 

Importanţa familiei în formarea şi devenirea personalităţii umane este incontestabilă. Cei şapte ani de acasă îşi lasă amprenta pentru 
toată viaţa omului, deschizându-i calea spre producerea sinelui prin interiorizarea valorilor familiale, valorilor naţionale şi a celor 
generalumane. Familia ne învaţă a iubi, a prieteni, a colabora, a munci, a crea frumosul, a perpetua tradiţiile spiritualităţii, eticii şi moralei 
creştine. În familie copilul învaţă a fi om, personalitate, un bun soţ sau o bună soţie, un părinte eficient şi un bunic sau bunică înţeleaptă. 
În esenţă familia constituie pilonul de bază al promovării valorilor umane şi culturii societăţii.  

Antropologul britanic John D. Unwin a efectuat un şir de cercetări profunde privind apariţia, dezvoltarea şi dispariţia a 80 de 
civilizaţii pe parcursul a 4 mii de ani. El a descoperit un fenomen interesant pe care-l consideră legitate. În toate civilizaţiile se debuta cu 
un ansamblu de norme morale conservatoare, familia având un rol central în consolidarea acestora. Mai apoi, afectată de poluarea şi 
liberalizarea valorilor, familia pierdea din statutul ei de odinioară, iar civilizaţia intra într-un declin care accelera dispariţia ei. Sondajul 
realizat recent în rândurile adolescenţilor, tinerilor (15-25 ani) şi a familiştilor debutanţi a demonstrat că 92% din subiecţii investigaţi au 
plasat familia printre primele trei valori importante pentru ei. Familia ca valoare a concurat cu sănătatea şi profesia, iar 83% din subiecţi 
susţin necesitatea studierii disciplinelor sau cursurilor ce ţin de problematica vieţii de familie, etica şi psihologia relaţiilor familiale. Un 
viitor specialist cu studii universitare/licenţă sau masterat (fie pedagog, medic, psiholog, inginer etc.) şi cetăţean al statului nostru. 



91 

SIMPOZION NAȚIONAL 
ISSN 2360-3305 

ISSN-L 2360-3305 
FAMILIA – PORTRETUL SOCIETĂȚII   MARTIE 2020 

 

 

 Cuvântul familie este de origine latină şi înseamnă un grup de persoane unite prin relaţii de filiaţie naturală. Dicţionarul enciclopedic 
ne oferă următoarea definiţie: familia este o formă de comunitate umană întemeiată prin căsătorie, care este formată din soţi şi din copiii  
acestora. Familia ca fenomen sociouman este cercetată din mai multe perspective.  

Societatea în ansamblul ei exercită o puternică influenţă educativă asupra individului, iar familia reprezintă mediul social primar 
care canalizează, organizează şi realizează acest proces. Sociologii şi juriştii consideră familia drept o instituţie socială, o formă de relaţii 
sociale dintre oamenii legaţi între ei prin căsătorie sau filiaţie naturală. Din familie fac parte soţii, părinţii şi copiii, uneori şi alte persoane 
între care există relaţii de rudenie. Familia ia naştere, de regulă, prin căsătorie. În mod obişnuit, familia este creată din părinţi şi copii între 
care se stabilesc următoarele tipuri de relaţii: a) de căsătorie: dintre soţi; b) dintre părinţi şi copii; c) dintre alte persoane care mai fac parte 
din familie . Antropologii şi sociologii consideră familia drept o formă specifică de convieţuire dintre bărbat şi femeie care reprezintă şi o 
realitate biologică, ce are ca scop procrearea şi perpetuarea genului uman.  

Familia şi căsătoria sunt două fenomene diferite. Dilema priorităţii căsătoriei şi a familiei se discută în ştiinţă până în prezent, însă 
concluzii tranşante vizavi de aceasta nu s-au realizat nici în domeniul teoriei şi nici în domeniul empiric. Fiecare recensământ al populaţiei, 
scrie В. И. Зацепин (1991), demonstrează un fenomen social foarte interesant: numărul femeilor căsătorite prevalează asupra numărului 
bărbaţilor căsătoriţi. Aceasta se întâmplă din cauza că unul şi acelaşi fenomen, căsătoria, este, de facto, apreciat diferit de bărbaţi şi de 
către femei .  

Cercetările realizate au demonstrat că viaţa în comun femeile o consideră căsătorie, adică o declară egală cu căsătoria juridică, iar 
bărbaţii o consideră concubinaj, apreciindu-se ca persoane libere. Din perspectivă sociologică şi juridică, căsătoria reprezintă o instituţie 
socială deosebită, care sancţionează şi reglementează relaţiile dintre genuri, bărbat şi femeie. Aceste raporturi, fiind reglementate de lege, 
capătă un caracter social juridic, dar, totodată, şi educativ, foarte important. După esenţa lor, relaţiile familiale cuprind diverse aspecte: 
personal (intimitate, simpatie, ataşament etc.), patrimonial (ce se referă la bunurile materiale, în raport cu care membrii familiei posedă 
drepturi şi obligaţii) şi nepatrimonial (lipsite de conţinut economic). 

 Cu alte cuvinte, căsătoria reprezintă un mijloc tradiţional de întemeiere şi control al familiei, un factor şi, în acelaşi rând, un 
instrument de protecţie şi dezvoltare a societăţii umane, care a trecut proba timpului. Căsătoria şi familia sunt fenomene şi concepte absolut 
diferite, dar care interrelaţionează şi interferează permanent.  

Ca fenomene sociale, căsătoria şi familia sunt strâns legate, însă pot fi şi separate: familia poate exista în afara căsătoriei, iar 
căsătoria poate exista fără familie. Prin urmare, căsătoria legitimează crearea familiei, dar nu determină procesul complex de formare a 
acesteia. Căsătoria reprezintă mecanismul prin care statul fixează raportul soţ-soţie, însă crearea, menţinerea, existenţa sau, dimpotrivă, 
destrămarea familiei depinde numai de dorinţa, competenţa şi conduitele ambilor indivizi.  

Din perspectivă juridică, familia are 3 caracteristici esenţiale:  
a) relaţii de căsătorie şi de filiaţie; 
 b) traiul în comun;  
c) bugetul comun.  
Din perspectivă sociologică se insistă asupra caracterului contextual-istoric al definiţiei. Singularul familie se evită, deoarece 

realitatea extrem de variată impune utilizarea pluralului familii. Din punct de vedere pedagogic ne interesează în primul rând raportul familie 
– educaţie. Acest fapt ne orientează spre definiţia uzuală, acceptată de autorii mai multor teorii sociologice (P. Durning, 1995; M. Segalen, 
1996; E. Stănciulescu, 1997 etc.), care este redată, în opinia lui E. Stănciulescu, printr-o formulă concisă, dar explicită şi precisă: Familia 
reprezintă o unitate socială constituită din adulţi şi copii, între care există relaţii de filiaţie naturală sau socială. În conformitate cu aprecierile 
savanţilor din domeniul psihologiei şi pedagogiei la care aderăm, familia reprezintă un microgrup social, o celulă elementară a societăţii, 
a neamului, care realizează un ansamblu de funcţii biologice, psihologice, educative, economice, sociale, culturale, conturând habitusul 
primar al individului.  

Familia este mediul natural, firesc, cel mai apropiat şi necesar pentru dezvoltarea şi formarea personalităţii umane. De aici şi 
specificul, dar şi diversitatea tipurilor de familii, a relaţiilor interpersonale ce se stabilesc între membrii acestui grup social. Este incontestabil 
faptul că familia reprezintă un produs al dezvoltării istorice. Fiecărei formaţiuni social-economice îi corespunde un anumit tip de relaţii 
conjugal-familiale. Analiza retrospectivă a acestora ne va permite să înţelegem fenomenele negative care însoţesc familia chiar de la 
începuturile ei. Pe măsură ce creşte numărul de comunităţi sociale în care puteau fi incluşi oamenii (de vârstă, profesie, producere, cluburi 
pe interese, şcoală etc.), familia cedează o parte din funcţii acestora, însă, de la apariţia ei până astăzi, familia deţine un rol prioritar în viaţa 
societăţii ca mijlocitor al inserţiei sociale.  

Antropologii consideră familia drept unitate socială fundamentală, care a trecut o cale lungă şi controversată de la forma relaţiilor 
de promiscuitate, relaţii de tip endogamic, o formă genetică de convieţuire a bărbaţilor şi femeilor, care erau reglate numai de instinct şi 
trebuinţele biologice ale individului, până la cele contemporane, bazate pe sentimente de dragoste, stimă şi responsabilitate. Fenomenul 
promiscuităţii provoca conflicte profunde care subminau 10 existenţa tribului şi societatea a introdus anumite restricţii – tabuuri pentru a 
regla relaţiile sexuale dintre genuri.  

Indivizii care încălcau aceste interdicţii erau aspru pedepsiţi, iar în societatea umană apare un element de cultură, dar şi o contradicţie 
dintre biologic şi social, ce s-a înrădăcinat puternic în psihicul uman şi a stabilit conduitele omului primitiv la limitele hotarului moral-etic: 
nu se admite. Acest fenomen a provocat apariţia unor relaţii noi de tip exogamic: bărbaţii, privaţi de dreptul de a întreţine relaţii sexuale 
cu femeile din tribul său, intrau în relaţii intime cu femeile din alte triburi. 
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CE (MAI)  ESTE  FAMILIA? 

 
Prof. Victorița-Andreea Mențer 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20 Iași 
 
 Familia este primul mediu în care un individ începe să se dezvolte și să se cunoască pe sine. Acestui concept, oricât s-ar încerca, nu 

i s-ar putea oferi o definiție universală, în care să se regăsească toate familiile. Potrivit Dicționarului de psihologie, familia este o ,,instituție 
socială bazată pe tendințele materne și paterne, a cărei formă variază de la o cultură la alta (monogamă, poligamă, poliandră)” (Sillamy, 
1996, p. 125). În psihologie, familia este definită ca un sistem datorită interacțiunii dintre membrii acesteia, o interacțiune ce se realizează 
după anumite reguli, având funcții specifice și aflându-se într-un echilibru constant. 
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 În societatea actuală, noțiunea de familie ca instituție sacră, consolidată de o relație devotată, printr-un legământ între un bărbat și 
o femeie, având ca scop clădirea unui adăpost sigur pentru creșterea unor copii onești, generoși și iubitori, nu mai este venerată și nu mai 
reprezintă un ideal. Uneori este ridiculizată, denigrată, considerată demodată și exclusivistă. Noua familie se constituie din unul sau mai 
mulți adulți care nu se centrează pe interese comune, lăsând educația copiilor în grija personalului plătit (Schlessinger, 2004, p. 321). În 
vremurile pe care le traversăm, divorțul amenință în mod constant structura familială. Unii cercetători susțin faptul că, în doar câțiva ani, 
familia va aparține trecutului. În viitor, se vor realiza căsătorii în grup și viață comună. 

 Înțeleasă ca grup social, familia a fost mereu înfluențată de contextele societății în care funcționează (social, economic, politic). 
Unele aspecte au marcat mult mai vizibil acest grup social, în timp ce altele au trecut, poate, neobservate. Prin natura ei, familia reunește 
membri care au roluri și statute diferite, determinate de factorii externi și interni.  

Acest schimb natural între medii face ca substanța să capete o imagine diferită în funcție de caracteristicile societății în care se manifestă, 
dar și de modul de receptare a vieții în comun de către fiecare membru în parte.  

Rolurile de gen au fost legate mereu de nivelul dezvoltării societății. Ele se raportează la statutul femeii, bărbatului, căsătoriei în 
societate, relației afective dintre cei doi, copilăriei și copilului în interiorul familiei. Familia tradițională funcționa și era organizată pe baza 
unor reguli sociale și culturale predefinite; rolurile erau preluate, nu negociate. Femeile căsătorite se conformau statutului de soție și mamă 
cu toate responsabilitățile asociate prin norma culturală.  

Familia modernă s-a format odată cu reconsiderarea normei culturale, pornind de la statutul femeii și al bărbatului în societate. Aspectul 
său discutabil (sau chiar contrazicerea sa) a condus la un alt mod de percepție și de asumare pentru ambele statuturi (Ionescu & Negreanu, 
2006, p. 72). 

 Rolul familial reprezintă un set de comportamente pe care membrii familiei le așteaptă de la ceilalți membri, în funcție de poziția 
ocupată de fiecare în acest context.  

      Se pot identifica mai multe tipuri de roluri: rolul conjugal – reprezintă cunoașterea de sine a partenerilor, satisfacerea reciprocă a 
nevoilor afectiv-sexuale, a intereselor și a inspirațiilor referitoare la viața de cuplu, susținerea reciprocă în urmărirea sarcinilor și funcției 
familiei, modelarea intimității și a vieții de cuplu, stimularea funcționării cuplului prin folosirea resurselor personale; rolul parental – 
constă în creșterea și educarea copiilor, formarea identității sexuale a copiilor, stimularea evoluției și dezvoltării personalității lor; rolul 
fratern – caracterizat prin învățarea traiului alături de egali (prin afecțiune, rivalitate, solidaritate, competiție, conflict, negociere), 
completarea identității de sine și a celei sexuale, susținerea afectivă și comportamentală în diferite situații (Vasile, 2007, p. 37). 

 În unele familii pot să apară dificultăți în îndeplinirea acestor roluri: exacerbarea rolului conjugal, fenomen prin care soțul sau soția 
se dedică numai acestui rol, ceea ce poate conduce la sentimente de sufocare, de vină și control asupra partenerului și la ignorarea copiilor; 
exagerarea rolului parental, act prin care unele mame transformă maternitatea într-un scop fundamental al existenței, plasând totul pe locul 
secundar al priorităților, chiar propriile plăceri și interese; multiplicarea responsabilităților din rolul fratern, aspect identificat în situațiile 
în care un frate își îndreaptă întreaga atenție asupra fraților săi, ignorând propriile nevoi și scopuri.  

      Prin dificultăți în îndeplinirea rolurilor familiale se poate înțelege și minimalizarea acestora - fiecare membru al familiei nu acordă 
suficientă atenție celorlalți membri, căutând și manifestând interes față de persoane din mediul extern (ibidem). 

 Paternitatea și maternitatea au luat o nouă formă, funcțiile comune ajungând să fie îndeplinite fie numai de soție, fie numai de soț. 
Alternarea acestora fiind un fenomen rar întâlnit. Mama joacă un rol foarte important în dezvoltarea și educarea copilului, îndeplinind o 
funcție primordială deoarece declanșează la copil mecanismele cunoașterii și ale învățării. Ea este prima persoană pe care o va iubi copilul, 
prima lui dragoste absolută și prima lui relație cu o altă persoană. Este o mare diferență între o relație crispată și una relaxată, precum și 
între ceea ce produce această relație, decepție sau satisfacție.  

      Atitudinea mamei influențează relațiile sociale și afective de mai târziu ale copilului.  
      Atitudinea copilului față de alte persoane este determinată de aceasta, precum și raporturile cu lumea externă: iubirile sale se vor 

înfățișa ca un ecou al acestei prime iubiri.  
      Figura paternă, tatăl, se fixează în conștiința copilului mai târziu decât cea maternă, dar are o contribuție esențială în crearea și 

întărirea sentimentului de siguranță și protecție, echilibrând potențialul psihic al acestuia. Contactele copilului cu tatăl introduc variații, o 
modulație nouă în starea de contopire inițială a copilului cu mama. El este cel care îl face să depășească starea de nediferențiere cu mama, 
determinând primele trăsături de individualizare care îl orientează mai departe de sfera maternă.  

       Rolul de întreținător îi conferă un prestigiu considerabil, iar tatăl este întotdeauna extrem de bogat în ochii celui mic. Cel din urmă 
fiind impresionat de prestanța și forța primului, întotdeauna raportându-se la cele de care dispune el. Un copil care are frați și surori își 
dezvoltă cu mai multă ușurință abilitățile sociale. 

       În acest caz, copilul trebuie să țină cont de ceilalți, să accepte diferențele de opinie, să gestioneze conflictele, să împartă lucrurile, 
dar și proprii părinți cu frații și surorile. Aceste aspecte învățate în familie reprezintă aspecte importante în evoluția individului (Ferland, 
2011, p. 173). 

 Oferirea unei educații potrivite se realizează în echipă.  
      Familia este o unitate în sine, funcționând în mod eficient ca o echipă.  
      Membrii unei familii care lucrează împreună ajung la rezultate favorabile, față de membrii unei familii care lucrează pe cont propriu. 

Lucrând împreună, părinții îi ajută pe copii să-și dezvolte capacitatea de a comunica și coopera, aspecte utile pe tot parcursul vieții. 
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I. TITLUL PROIECTULUI:   „UMĂR LÂNGĂ UMĂR PENTRU COPIII NOŞTRI” 
II. ARGUMENT 

„Toţi copiii şi adulţii au dreptul să evolueze şi să se dezvolte într-un context în care să existe egalitate şi respect pentru diversitate. 
Copiii, părinţii şi educatorii au dreptul la calitate în serviciile implicate în copilăria timpurie, fără discriminare datorită rasei, sexului, 
limbajului, religiei, opiniilor politice sau de altă natură, naţionalitate, etnie, origine socială, sărăcie, dizabilitate sau orice alt statut.” 
(conform DECET, European Diversity in Early Childhood Education)  

Grădiniţa şi familia sunt doi factori primordiali în educaţia copiilor.  
Vârsta preşcolară este vârsta celor mai importante achiziţii (psihice, socio-emoţionale, motorii) care lasă profunde urme asupra 

personalităţii în devenire, educatorul şi părinţii având roluri importante în împlinirea omului ca om. Acum se pun bazele personalităţii care 
va fi parte integrantă a societăţii a cărei cerinţe se diversifică în permanenţă.  

     Educatoarele, care preiau copiii, sunt de multe ori asaltate cu întrebări şi cereri ale familiei,  uneori marcându-se prin impulsul de a 
verifica toţi factorii care acţionează asupra copiilor lor: de la condiţiile materiale, la modul în care personalul relaţionează cu cei mici, sau 
relaţiile instituite între copii.  

      Orice modificări în comportamentul copiilor, cu excepţia celor absolut pozitive, devin pentru unii părinţi motive de îngrijorare, de 
suspiciune şi ridică semne de întrebare referitoare la influenţele din grădiniţă.  

Pe de alta parte, cadrele didactice au nevoie de sprijinul familiei copiilor, atât pentru a prelua şi dezvolta direcţiile de acţiune formativ-
educative pe care le antrenează instituţional, cât şi pentru a găsi rezolvări concrete la necesităţi de diverse categorii: financiare, practic-
aplicative, organizaţionale sau logistice. 

      Toate aceste motivaţii conduc spre realizarea unui parteneriat real, activ, cu implicare susţinută a familiei, pentru interesul comun 
tuturor - copilul. 
III. CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI 
      Scopul proiectului:  

  Colaborarea permanentă între familie şi grădiniţă privind procesul instructiv-educativ al copilului pentru o educaţie cât mai 
eficientă. Amenajarea sălii de grupă la standardele cerute de legea calitaţii prin achiziţionarea de materiale didactice şi mijloace de 
învăţământ care să ridice calitatea învăţării la un nivel superior. 
 COMPORTAMENTE VIZATE CONFORM DOMENIILOR DE DEZOLTARE ALE PREŞCOLARILOR 

Privind educatoarele: 
-  informarea părinţilor privitor la standardele de creştere şi dezvoltare ale copiilor în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale; 
-  expunerea părinţilor scopul şi conţinutul programului educativ desfăşurat în grădiniţă; 
- acordarea de consiliere individuală şi în grup pe teme de educaţie în familie şi în instituţia preşcolară. 
 Privind părinţii: 

-  Participarea  activă în cadrul parteneriatului familie- grădiniţă cât şi la alte activităţi organizate  de unitatea preşcolară;  
- Oferirea de informaţii despre mediul de dezvoltare şi istoria medicală a copilului, ceea ce ajută cadrele didactice să înţeleagă de ce un 
copil învaţă sau acţionează  într-un anumit mod;  
- sprijinirea cadrele didactice, oferindu-se ca voluntari sau cadre de sprijin în sala de grupă;   
- informarea educatoarele privind comportamentul copiilor în familie şi în societate; 
- continuarea în familie a programului educaţional propus de instituţia preşcolară, îmbinând armonios atitudinea permisivă cu exigenţa.  
- stabilirea necesarului de materiale didactice necesar bunei desfăşurări a activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;   
-  identificare resurselor necesare achiziţionării lor;       
- integrarea mijloacelor de învăţământ şi a materialelor didactice în derularea procesului de învăţământ din grădiniţă. 

IV. ECHIPA PRIECTULUI:  
 - director: prof. IFTIMI LUCREŢIA 
 - coordonatori grădiniţă: Prof. Meseşan Viorica 
 - educatoare: prof. Meseşan Viorica 
         - comitetul de părinţi al grupei 
 - asistent medical 
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 - consilier şcolar 
       GRUP ŢINTĂ: preşcolarii Grupei mică„ A”, părinţii copiilor, cadrele didactice.  
 
V. DURATA PROIECTULUI:  octombrie 2019- iunie 2020 
 
VI. RESURSE MATERIALE: Materiale diverse aduse de părinţi, copii, spaţii şcolare, materiale didactice, suport logistic asigurat de 

parteneri.  
 
VII. RESURSE FINANCIARE: donaţii, sponsorizări, contribuţii personale. 
 
VIII. EVALUARE: albume foto, articole postate pe pagina grădiniţei;  
 
IX. REZULTATE AŞTEPTATE:  
- dezvoltarea comportamentelor sociale la preşcolari, a spiritului de cooperare şi de prietenie; 
- îmbunătăţirea bazei materiale a grupei;  
- realizarea unităţii de decizii şi acţiune în cadrul parterilor implicaţi; 
- egalitate şi respect în diversitate; 
- creşterea gradului de implicare şi participare a părinţilor şi a specialiştilor în sprijinirea dezvoltării copiilor şi îmbunătăţirea 

relaţionării dintre ei. 
 
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PROPUSE : 

 
 

IMPORTANȚA   EDUCAȚIEI   PSIHOSEXUALE   ÎN   FAMILIE  ȘI ȘCOALĂ 
 

Mihalcea-Suru Adriana-Maria 
Liceul Teoretic Special „Iris” Timișoara, Timiș 

 
Trăim un paradox în era digitalizării, deși volumul de informații și mijloacele de informare cresc, anual, exponențial, și datele 

O.M.S. indică o coborâre a pragului adolescenței (debut 11-12 ani; alte state europene adaptându-și legislația din domeniu – ex. în Franța, 
s-a legiferat debutul vieții sexuale la 13 ani cu consimțământ, iar din punct de vedere al psihologie dezvoltării, se consideră că adolescența 
începe să debuteze la 11-12 ani și se impun noi direcții și abordări în educația psihosexuală) în România, educația sexuală este deficitară 
pe mai multe planuri – de la ce transmit părinții și internetul până la ce (nu) se învață la școală. 

NR. 
CRT. 

 

 
DATA 

 
TEMA 

 
MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 

 
PARTICIPANŢI 

 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 

7. 
 
 
 
 

8. 
 

 
Oct 

 
 
 

Oct 
 
 
 

Dec 
 
 
 
 

Ian 
 
 
 

Feb 
 
 
 

Martie 
 
 
 

Aprilie 
 
 
 
 

Iunie 

 
Umăr lângă umăr, pentru copiii 

noştrii! 
 
 

“Târgul Toamna în Paradis” 
 
 

“Magia  Crăciunului” 
 
 
 

“Copilul meu e unic. Ce trebuie 
să fac?” 

 
 
 

“Minte sănătoasă în corp 
sănătos” 

 
 

“Un dar pentru mămica mea” 
 
 

“Să aducem lumina” 
 
 

”Să ştii mai multe, să fii mai 
bun” 

 
“La mulţi ani, copilărie!” 
”Uite cât am mai crescut!” 

 
Dezbatere 

Chestionare 
 
 

Vânzare-cumpărare,Expoziție cu lucrări 
realizate de copii 

 
Achiziţionarea şi confecţionarea 

podoabelor şi a costumaţiei pentru serbare. 
Spectacol de Crăciun 

 
Studiu de caz 
Chestionare 

Discuţii 
 
 

Activitate practică cu preşcolarii 
 
 
 

Confectionarea unui cadou 
 
 

Expoziţie cu lucrări ale copiilor legate de 
sărbătorile pascale 

 
Activităţi extraşcolare 

 
 

Program artistic. Desene pe asfalt 
Prezentare evaluare finală 

 
Părinţii 
Educatoarele 
 
 
Copiii 
Educatoarele 
 
 
Părinţii 
Copiii 
Educatoarele 
 
 
Părinţii 
Educatoarele 
Consilier psihologic 
 
Medic 

pediatru/asistent 
Educatoarele 
 
Părinţii 
Copiii 
Educatoarele 
 
Copiii 
Educatoarele 
Părinţii 
 
Copiii, 
Părinţii, 
Educatoarele 
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Sexualitatea la copiiSexualitatea la copii este un subiect tabu și deseori evitat. Conform teoriei pulsionale din psihanaliza freudiană, 
copilul se naște și ca ființă sexuală. Tezele lui Freud despre sexualitatea infantilă sunt arhicunoscute de cca un secol (stadiile de dezvoltare 
libidinală); sexualitatea este o dimensiune importantă a personalității umane care se dezvoltă, ca orice altă dimensiune, treptat, cu achiziții 
diferite în fiecare etapă de viață. 

Cele două subiecte (sexualitatea și educația psihosexuală la copii) sunt puternic încărcate emoțional și contaminate de o serie de 
prejudecăți, interdicții, cenzuri psiho-comportamentale. O puternică contaminare vine și din sfera cultural-religioasă, unde sexualitatea 
deseori e încadrată „ca păcat primordial” și amprentată cu sentimetele de vină și rușine față de „păcatul strămoșesc”. 

Educația psihosexuală a copiilor în familie și școală 
Educația psihosexuală este un construct multidisciplinar, care presupune o serie de achiziții de informații, derularea unor 

comportamente și atitudini din următoarele arii: drepurile copilului la sănătate și protecție; dezvoltarea umană din punct de vedere anatomic, 
explorarea sănătoasă a propriului corp, în vederea cunoașterii, îngrijirii, menținerii sănătății, protecției acestuia și în cele din urmă, obținerii 
unui confort emoțional în raport cu eul corporal (cu ceea ce vedem zilnic în oglindă); stimă de sine, limite sănătoase, respect, viață de 
familie, relații interpersonale, intimitate emoțională și fizică, valorile care ghidează relațiile interumane în general, contracepție, concepție, 
sarcină, igienă și boli cu transmitere sexuală, roluri și egalitate de gen, discriminare și abuz sexual. 

Având aceste informații în minte, putem încadra sub eticheta „gânduri legate de sexualitate” și curiozitate față de corp 
comportamentul copilului mic (1-4 ani) legat de explorarea diferitelor părți ale corpului său și întrebările unui copil de 2-3 ani cu privire la 
denumirile organelor intime, diferențele dintre fetițe și băieți, fascinația unui preșcolar pentru modalitatea în care apar și se fac copiii și 
drumul acestora până în burtica mamelor; preocuparea tehnică a școlarilor pentru anatomia complexă a corpului uman, inclusiv al zonei 
intime, interesul puberiilor (8-10 ani) pentru propriul corp și schimbările ce survin la nivel anatomic, preocupări pentru descoperirea 
diferențelor între fete și băieți, aspecte pe care le descoperă pentru prima dată, ca ființe demne de atenție, și, nu în ultimul rând, îngrijorărilor 
dar și entuziasmului cu care adolescenții pășesc ăn primele lor relații afective și sexuale, cu toată gama de îndolieli, complexe, descoperiri 
născute din aceste nevoi de experiențe de viață. Fiecare din gândurile, curiozități, întrebări și nevoile amintite mai sus, repreintă o premieră 
în mintea unui copil aflat în etape diferite de dezvoltare. 

În ceea ce privește o clasificare pe intervale de vârste la copii, remarcăm următoarele comportamente și curiozități legate de 
sexualitatea normală și firească: 

1. Preșcolaritatea (3-6 ani) este marcată de curiozitatea copiilor față de diferențele anatomice vizibile dintre băieței și fetițe; 
funcțiile organelor genitale, de unde vin/cum se fac copiii sau difeitele cuvinte cu conotație sexuală auzite în anturaj. Această 
curiozitate este normală și acoperă o nevoie superficială de infoemații; se recomandă părințiilor să să se evite ocolirea 
răspunsurilor, sau bombardarea cu mute informații și detalii complicate și tehnice; cel mai adecvat la chestionările copilului 
sunt răspunsurile relaxate  și naturale. Deosebit de importantă este discuția despre atingeri potrivite și nepotrivite, permise și 
nepermise, deoarece acum are loc debutul în diverse comunități (creșă, grădiniță, centre de zi), în vederea evitării diferitelor 
forme ale abuzulului emoțional și sexual. 

2. Școlarii înțeleg la un nivel mai profund aspectele sexualității umane. Ei vor avea intersese și vor căuta informații mult mai 
specializate, date tehnice, cu privire la alcătuirea anatomică a organelor genitale, concepție, actul sexual, sarcină, naștere, 
orientarea sexuală. Curiozitatea este mult mai tehnică, copiii fiind interesați de procesele anatomice din spatele diferitelor 
aspecte ale sexualității. Informațiile pot fi dublate de discuții legate de intimitate, iubire fizică și emoțională, atașament, respect, 
încredere, comunicare. Puberii (8-10 ani) vor fi direct interesați de toate schimbările biologie, hormonale, emoționale aduse cu 
această etapă de dezvoltare. Discuții deschise, argumentate, logice, conferă puberului un nivel superior de înțelegere al relațiilor 
inter-umane, inclusiv sexuale, integrarea limitelor, regulilor ce țin de intimitatea fiecăruia, a acordului cu privire la diferitele 
comportamente e țin de intimitatea personală, a regulilor de igienă și de protecție din perspectiva unei sarcini, îmbolnăviri sau 
a unui a unui abuz sexual. Este normal ca din perioada pubertății, copii să manifeste un inters fașă de sexul opus, să debuteze 
primele „relații romantice” (ex. „îndrăgosteala”) ceea ce va permite o nuanțare a discuțiilor din sfera sexualității și relațiilor 
interpersonale și o îmbogățire a acestora cu mituri referitoare la comportamentul sexual și la diferite stereotipuri de gen. Este 
momentul în care, educația sexuală din familie și școală, poate să consolideze la nivelul puberilor atitudini responsabile față 
de propriul corp și al celuilalt, însușirea unor noi reguli de igienă corporală care să se integreze într-un mod de viață sănătos, 
față de relația dintre două persoane, nivelul de intimitate acceptat având la bază ematia, comunicarea autentică și a respectului 
față de limite și intimitate. 

3. Educația psihosexuală a adolescenților acoperă numeroase dimensiuni ale vieții emoționale și sociale. Este vârsta la care copiii 
pot înțelege pe deplin faptul că actul sexual nu este doar despre corp ci și despre comunicare, sentiment, emoție, încredere, 
siguranță și perotecție; că o viață sexuală înseamnă alegeri și respnsabilitate. Mulți aduc în discuție și experiența lor directă. 
În ceea ce privește inteferența cu sfera socială, menționăm următoarele direcții: presiunea găștii, mimetismul social, presiunea 
partenerului, abstinență versus activitate sexuală, stimă de sine, confort cu propriul corp, asocierea maturizării cu o viață sexuală 
activă responsabilă, intimitate sexuală, îndrăgostire, prima decepție amoroasă, prima experiență sexuală, seducție, fidelitate, 
infidelitate – toate aceste sunt doar câteva dintre subiectele din discuțiile cu adolescenții. Părinții și școala („educatorii”, 
psihologii școlari, psihopedagogii, medicii 

pediatrii) nu trebuie să evite și subiectel „grele” legate de sfera sexualității: hărțuire sexuală, avort, contracepție, pornografie, LGBT. 
Comportamente sexuale și prejudecăți 
 Comportamentul sexual cu mari șanse de a aduce îngrijorări mai ales în rândul părinților este masturbarea – un comportament  care 

poate debuta încă de la vârsta mică, ca exercițiu de explorare corporală dar care tinde să fie realizat frecvent deîndată ce copilul trăiește 
plăcerea asociată lui. Însoțită de o serie de prejudecăți culturale cu potențial catastrofic (ex. orbire, păcat, prosteală, ne cade mâna, gest 
rușinos, albim, ne pierdem memoria, ne „spurcăm”); masturbarea a fost inevitabil învăluită în mesaje parentale de rușine, interdicție, pe 
care adulții le transmit fără a conștientiza că acel copil va asocia rușinea și convingerea că face ceva fundamental greșit cu corpul său. 
Acest comportament de explorare corporală poate fi prilejul unor discuții constructive între copil și părinți despre corp și cum funcționează 
acesta, despre atingeri potrivite și nepotrivite, despre intimitate, granițe și faptul că propriul corp ne aparține 100% și este important să 
decidem autonom să îl protejăm de orice ar putea să genereze riscuri în preajma sa. Copii au nevoie să învețe că, având de-a face cu părțile 
intime ale corpului nostru (pe care nu le vede nimeni cu excepția părinților în contexte bine determinate, personalul medical), masturbarea 
se face doar în intimitate. 

 Ce este de reținut este că fiecare preșcolar va prefera o activitate de joc sau de conectare emoțională cu păriții în locul unui 
comportaent persistent de masturbare. Atunci când părintele reușeșet cu calm, firesc și consecvență să gestioneze comportamentul de 
masturbare al copilului, acesta de regulă dispare de la sine. Când acest comportament se stabilizează, cu frecvență foarte mare în conduita 
copiilor (zilnic, preocupări obsesive), este un semnal de alarmă pentru echilibrul emoțional al acestora. Se recomandaă un consult de 
specialitate și psihoterapia copilului și familiei sale. 



96 

SIMPOZION NAȚIONAL 
ISSN 2360-3305 

ISSN-L 2360-3305 
FAMILIA – PORTRETUL SOCIETĂȚII   MARTIE 2020 

 

 

 Pe măsură ce copiii cresc, îngrijorările părinților și ale educatorilor se îndreaptă către consumul de pornografie online în rândul 
școlarilor și puberilor sau către debutul precoce al relațiilor sexuale în rândul puberilor și adolescenților. 

Specialiștii (psihologii, sexologii) recomandă ca părinții să discute cu cei mici despre sexualitate și să nu inhibe curiozitate și 
întrebările lor în această direcție. Există o controversă pseudo-etică dacă discuțiile despre sex nu ar constitui o exchibare a 
comportamentului sexual al copiilor, o „distrugere a inocenței lor psihice”, o sexualizare precoce, de aici o serie de prejudecăți și tabuu-ri 
culturale în abordarea acestui subiect, tendința de a amâna această educație. 

De fapt educația psihosexuală ar trebui să înceapă simultan cu educația copiilor despre orice altceva pe lumea aceasta, poate să 
înceapă conștient și asumat deîndată ce copilul acjhiziționază limbajul (1-3 ani). Cu ajutorul cuvintelor, fiecare copil „eticheteaz”, ca mai 
apoi săînțeleagă, universul uman și fizic. Ai educa cu blândețe și răbdare că au nas, urechi, picioare, gură, buric, coate precum și organe 
genitale. Este vorba despre corpul lor în integralitatea lui, despre funcționalitatea acestuia și constituie primul pas pe care-l pot face părinții 
pentru a se asigura că copiii lor învață sănătatea și protecția. 

Pe măsură ce cresc, informațiile se pot diversifica, devin mai complexe și trebuie să acopere datele despre anatomia corpului uman, 
făcându-se transferul către emoții, relații, către concepte superioare care țin de intimitate, stare de bine, stimă de sine, sexualitate sănătoasă, 
acceptare, încredere, atașament respect, comunicare, dragoste și iubire. 

Copii de a lungul etapelor de dezvoltare se întâlnesc cu multe categorii de „educatori sexuali”: părinții, școala, gașca, mass media, 
mediul online. Din păcate, educația psihosexuală în perimetrul școlii, ca parte a educației formale, este aproape absentă. 

Gașca oferă informații din această zonă dar sub o formă vulgarizată și uneori perversă fapt ce va avea un impact negativ în modelarea 
atitudinilor, așteptărilor, regulilor, comportamentelor unei generații cu privire la sexualitate.  

Mass media contribuie cu siguranță prin stereotipurile pe care le propagă, la conturarea unui univers de așteptări ale adolescenților 
deseori la nivel toxic cu privire la corpul lor, propria imagine corporală (standardele din modă de frumusețe), propriile relații, propria 
conduită socială, emoțională, sexuală, în context relațional. 

Realitatea virtuală ce acaparează din ce în ce mai mult universul ocupațional al copilului, o lume ireală alfată la un click distanță, 
cu o poartă de acces uriaș de largă, fără paznic și ghid care să ne îndrume dacă ne-am pierdut sau dacă este în regulă să fim acolo. 
Reglementările cu privire la „prezența” copiilor online sunt lipsite de coerență și consistență. 

Marele avantaj al părinților responsabili în raport cu educația psihosexuală a copiilor lor este că pot fi primii care-i inițiază, 
informează în acest domeniu. Dacă părinții renunță la acest priviliegiu prin amânare, eschivare, prejudecăți, alegând să înceapă educația 
sexuală când consideră că ei sunt pregătiți pentru asta, s-ar putea să fie într-o întârziere de 10-12 ani. Copii primesc oricum educație sexuală, 
fie că le place sau nu, adulților și chiar dacă adulții aleg să se excludă din echipa de „potențiali educatori”. Părinții ar trebui să renunțe la 
conservatorism și să moduleze educația sexuală deoarece aceasta nu include doar informații legate de relația sexuală și anatomia acesteia. 
Cum am afiemat la început, sfera esucației psihosexuale este un construct multifațetat ce include aspecte ce țin de personalitatea ființei 
umane: stimă de sine, viață emoțională, relaționare, atașament. Încredere, funcționalitatea normală a corpului, respect, protecție, abuz. Sunt 
adulți care s eîngrijorează că o discuție timpurie dar onestă despre sexualitate ar încuraja copii să aibe de timpuriu experiențe sexuale, deși 
studiile de specialitate arată că în multe situații există o amânare a debutului vieții sexuale fie o asumare responsabilă a acestuia, cu 
mijloacele de protecție incluse (Mihăiescu, 2010). 

Prejudecățile adulților care transformă educația sexuală în subiect tabuu se coroborează cu dificultățile emoționale ale părinților în 
abordarea acestui subiect, deoarece sunt o generație de adulți cu care nu s-a vorbit în copilărie despre sex sau s-a vorbit în contextul 
păcatului, amenințărilor și emoțiilor de rușine și frică. Lipsa de experiență sau experiența inhibată de emoții inadecvate face ca subiectul 
să fie unul greu de abordat pentru mulți adulți. 

Lipsa educației psihosexuale sau precaritatea acesteia. Consecințe 
Consecințele lipsei de informare adevată  și de conștientizare a aspectelor educaționale ce țin de sfera sexualității sunt statisticile 

din România. Astfel, țara noastră este pe rimul loc din Europa la sarcini în adolescență, de debut al maternității la vârste foarte mici (12 
ani); avorturi traumatice la fete de 12-14 ani.La 14 ani, 2 din trei fete și 4 din 10 băieți au deja o viață sexuală activă; dintre aceștia doar 
35%știu să folosească un prezervativ, doar 7% pilula contraceptivă (statistici oferite de Health Behaviourof School Aged Children, sub 
egida O.M.S. 2017; date culese din 42 de țări, inclusiv România, de la eșantioane de elvi cu vârstele de 11, 13 și 15 ani (procentele sunt 
valabile pentru copii care sunt incluși în sistemul de învățământ). La nivelul anului 2017, ANPDCA (Autoritatea Națională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție) s-au înregistrat 15.589 cazuri de abuzuri, neglijare și exploate a minorului; din care abuz sexual 517 cazuri 
(Urban 153 / Rural 364; Masculin 103/ Feminin 324;  exploatare sexuală: 40 (Urban 21 / Rural 10; Masculin 10 / Feminin 30), date furnizate 
de organizația Salvații Copiii România după efectuarea unei cercetări sociale în anii 2016-2017. 

 Din totalul cazurilor de abuz, neglijare sau exploatare a copilului, majoritatea, 13.403, au loc în familie, 181 de cazuri au fost 
înregistrate în unitățile de învățământ, 66 în servicii de tip rezidențial, 34 în asistență maternală, 40 în alt fel de instituții și 819 în alte 
locații, fără a fi descrise însă în datele ANPDCA.În mod evident, dimensiunea reală a fenomenului este mai ridicată, acestea fiind cazurile 
raportate / identificate. De asemenea, datele sunt disponibile pe întregul segment de vârstă 0-18 ani, neprivind exclusiv violența asupra 
copilului mic, care este tema acestui studiu. Totuși, datele de mai sus pot oferi, cu limitele de rigoare, o estimare a ponderii diverselor forme 
de abuz, neglijare sau exploatare în totalul cazurilor, estimare care, datorită numărului mare de cazuri analizate, considerăm că descrie 
suficient de bine fenomenul. Raportat la totalul cazurilor, neglijarea reprezintă principala formă de abuz asupra copiilor, cu 71% din cazurile 
identificate, urmată de abuzul emoțional, cu 12 procente, fizic (9%) și sexual (7%). În anul 2018, au fost înregistrate oficial 950 de cazuri 
de abuz sexual asupra copiilor, în mai mult de jumătate dintre acestea, vârsta copiilor a fost mai mică de 12 ani (date furnizate de ANPDCA.  

Aceste cifre acoperă doar realitățiile ușor de măsurat, trebuie avut în vedere și alte categori de costuri – cele emoționale, plătite 
adeseori de a lungul întregii vieți; minorii care au suferi un abuz sexual  vor deveni din victime potențiali agresori sexuali la vârsta adultă, 
adulți cu deviații de comportament, anxioși, depresivi, anxioși mai ales în relațiile de cuplu, care nu vor și să pună limite în relații ce devin 
abuzive, care nu știu să-și comunice nevoile, inclusiv cele sexuale, într-o manieră civilizată, respectuasă, să-și comunice emoțiile în mod 
asertiv, care construiesc cu dificultate intimitatea emoțională și care vor deveni părinți ce vor comunica cu dificultate cu copii lor despre 
acest aspect (cel al sexualității) atât de important al personalității noastre,  

Abuzul sexual. Forme de abuz sexual 
Abuzul este definit în Legea nr. 272/2004, cu modificările ulterioare [art. 89 alin. (1)] și poate îmbrăca diferite forme, fiind clasificat 

ca abuz fizic, emoțional, psihologic, sexual și economic. Din punct de vedere criminologic, abuzul împotriva copilului este comis cu intenție, 
directă sau indirectă. 

Abuzul sexual reprezintă implicarea unui copil sau a unui adolescent minor dependent și imatur din punctul de vedere al dezvoltării 
psiho-sexuale în activități sexuale pe care nu este în măsură să le înțeleagă, care sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea sa 
psiho-sexuală, activități sexuale pe care le suportă fiind constrâns prin violență sau seducție ori care transgresează tabuurile sociale legate 
de rolurile familiale; aceste activități includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără penetrare sexuală.În această categorie pot intra: 
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1 molestarea sexuală, violul, expunerea copilului la injurii sau limbaj cu conotație sexuală, precum și atingerea copilului în zonele 
erogene cu mâna sau prin sărut, indiferent de vârsta copilului; hărțuirea sexuală în familie, instituții, alte contexte. 

2 situațiile care duc la satisfacerea nevoilor sexuale ale unui adult sau ale unui alt copil care se află într-o poziție de responsabilitate, 
putere ori în relație de încredere cu copilul victimă; 

3 atragerea sau obligarea copilului la acțiuni obscene; „ritualuri de umilire cu tentă sexuală”. 
4 expunerea copilului la materiale obscene sau furnizarea de astfel de materiale acestuia etc.; 
5 căsătoria timpurie sau logodna copiilor care implică relații sexuale; 
6  mutilarea genitală; 
7 hărțuirea sexuală, definită pentru locul de muncă, pentru copiii care lucrează în sistemul formal aflat fie sub incidența Legii nr. 

53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul muncii, fie sub incidența ~Codului~ civil. 
La aceasta se adaugă hărțuirea și violența sexuală din spațiul online. Violența prin internet se produce prin intermediul calculatorului 

sau al telefonului mobil și cuprinde următoarele categorii:- conținut ilegal și/sau ofensator (pornografie, pornografie infantilă, imagini 
erotice tip fotografii sau desene cu copii – de exemplu, fenomenul Lolita, desene animate erotice și/sau pornografice, rasism și xenofobie, 
discriminare de gen, intimidare cu conotații sexuale), comentarii degradante la adresa victimei, atingeri neplăcute și diverse injurii în timpul 
sau în legătură cu actul sexual, incluzând și violul marital, act sexual fără consens, cu constrângere, intimidare, amenințare înaintea 
cometerii actului sau după. 

Noțiunea de consens 
Un lucru care se discută foarte rar este noțiunea de consens; mulți copiii sunt supuși la gesturi de intimitate, apropiere fizică chiar 

dacă ei nu se simt confortabil făcând asta. În periada preșcolarității este perfectă inițierea oricărui demers de educație legat de exprimarea 
acordului cu privire la atingerea corporală, limite și granițe sănătoase. Deoarece un copil de 4-5 ani petrece foarte mult timp în colectivitate, 
departe de prezența părinților, limitele intimitatea și protejarea coprului devin subiecte pentru care copii trebuie pregătiți cu blândețe și 
atenție. Acum este perioada propice să se formeze la copii, atitudini pozitive depre corp, intimitate, protecție, sănătate care să atenueze 
informațiile eronate și inadecvate pe cafre le va afla mai târziu în alte medii de viață, în anturaj, mass media, online. Copii află de la adulți 
că este natural și sănătos să fie curioși și interesați de tot ce este legat de corpul lor dar și ce cum ne comportăm cu corpul altor persoane 
din jurul nostru, deși sunt asemănări între corpurile covârstnicilor, corpul fiecăruia este unic, important și trebuie tratat cu respect, atenție, 
îngrijit și păstrat sănătos, că atingerea corpului și a părților intime are câteva reguli speciale. Atingerile sunt importante în viața omului 
pentru că sunt forme de apropiere și failitează experiențierea unor senzații plăcute, emoții pozitive: bucurie, entuziasm, afecțiune, tot 
atingerile ne ajută să primim și să oferim suport emoțional în situații de tristețe, frică, furie. Acestea snt atingeri potrivite: îmbrățișarea, 
strânsul de mână, mângâierea pe cap, pe umeri, pe mâini, pentru că facilitează emoții pozitive: acceptare, iubire, bucurie, susținere, 
compasiune. O regulă importantă pe care copiii mici ar trebui să o integreze este că: „nimeni nu are voie să ne atingă dacă acest lucru ne 
provoacă disconfort, ne face să ne simțim rău, inconfortabil”; „nu atingem pe nimeni dacă prsoana respectivă nu-și dorește asta, nu-și 
exprimă consensul”. Dacă un alt copil sau adult cunoscut, necunoscut insistă să atingă copilul deși acesta nu-și dorește acest lucru, este 
foarte important să i se amintească regula: „Corpul meu este doar al meu și eu hotărăsc cine poate să-l atingă!”. Se recomandă ca de 
fiecare dată când un adult dorește să atingă un copil, acesta ar trebui să-i ceară acestuia permisiunea. 

Aspecte legate de identitatea de gen. 
Există o diferență între noțiunile de identitate sexuală și identitatea de gen.  
Identitatea sexuală este determinată biologic, cu ea ne naștem. Identitatea de gen este un construct social, cu debut în copilăria mică 

(1-4 ani), care se referă la înclinația pe care o are fiecare către un anumit gen sau altul și modul cum ne raportăm la stereotipurile de gen, 
cum se manifestă feminitatea și masculinitatea în rolurile sociale. 

 Nu întotdeauna identitatea sexuală și cea de gen reprezintă unul și același lucru.  
Sunt situații în care o persoană simte că, în ciuda identității sexuale, nu se regăsește în rolurile și în identitatea de gen derivate din 

sexul biologic – în aceste situații se vorbete de disforie sau incongruență de gen – anatomia nu este în concordanță cu modelul intern de 
masculinitate/feminitate și care determină persoana să-și dorească alt corp, să adopte comportamentul specific sexului opus, ex. un alt stil 
vestimentar, schimbarea numelui, schimbarea sexului biologic.  

O.M.S. a decis eliminarea disforiei de gen din râbdul tulburărilor de sănătate mintală, incluzând-o în capitolul de sănătate sexuală. 
În cazul copiilor, adolescenților, nu se ia în calcul ipoteza disforiei de gen înainte de a observa stabile (minim 6 luni) în 

comportament, minim șase din următoarele asoecte: dorința puternică de a avea genul opus, preferința pentru hainele destinate celuilalt sex, 
preferințe pentru jocurile de rol în cafre se pot imita persoanele de sex opus, dorința de a folosi jocuri și jucării, a face activități specifice 
sexului opus, dorința de  a participa în jocuri de echipă specifice sexului opus, respingerea oricărui lucru destinat aceluiați sex, dispreț 
marcant cu privire la anatomia sexuală avută, contestarea genului propriu, refuzul de a micționa în poziția obișnuită fiecărui sex, suferință 
marcantă când se produc schibări corporale în timpul pubertății (dezgust față de propriul corp), interes pentru caracteristicile fizice ale 
sexului opus și dorința de al avea.  

Toate acestea pot fi însoțite de afectarea semnificativă a funcționării și de suferință emoțională accentuată (DMS V).  
Este important să ne asigurăm că aceste manifestări nu sunt explicate mai bine de alte caracteristici ale familiei de origine: apariția 

unui frate care se bucură de mai multă atenție, apreciere din partea părinților, poate determina o fetiță să devină băiețel pentru a primi 
același tratament emoțional. 

Dacă comunicarea în familie se îmbunătățește, copilul nu va mai manifesta dificultățile tipice disforiei de gen. Este important să se 
urmărescă contanța în timpa caracteristicilor amintite anterior iar evaluarea se va face cu responsabilitate de către un specialist (psiholog 
clinician, pedopediatru, pedopsihiatru) însoțită de consiliere psihologică. 

 
Concluzie: 
Pentru a crește adulți cu comportamente sexuale snătoase este important să-i ajutăm pe copiii atât în familie cât și în școală, să 

înțeleagă că sexualitatea este o parte importantă s ființei și personalitățoo umane, care trebuie cunoscută, acceptată, integrată cu naturalețe, 
bucurie conform cu fiecare etapa de dezvoltare și în legătură cu care nu avem de ce să simțim rușine, vină, teamă. 
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FAMILIA -  PRIMA  ȘCOALĂ 
 

Prof. Mirea Daniela Constanța 
Școala Gimnazială Teslui, Dolj 

        Motto: 
       Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. 
       Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă.  
       Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vor îndrepta spre fericire.  
       Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvîntare pentru lume...  (din Child”s Appeal, Mamie Gene Cole) 
 
       Cuvântul familie este de origine latină şi înseamnă formă de organizare a vieții în comun a oamenilor uniți prin legături de sânge 

sau prin alianță. Dicţionarul enciclopedic oferă definiția următoare: familia este o formă de comunitate umană întemeiată prin căsătorie, 
care este formată din soţi şi din copiii acestora. Privită sub aspect moral-creştin, familia este o instituţie de origine divină stabilită de la 
Creaţie. Ea a fost constituită prin căsătorie, ale cărei principale caracteristici au fost unitatea şi indisolubilitatea. Fiind instituită de 
Dumnezeu, familia are caracter sacru, acest caracter de sacralitate fiind pus în evidenţă prin caracteristicile: iubirea desăvârşită, comuniunea, 
unitatea şi egalitatea membrilor acesteia.  

       Deasemenea, familia este celula vieții pe pământ, un izvor nesecătuit de iubire și respect, o comunitate de viață și iubire. Când 
relațiile sunt bazate pe respect și iubire între soț și soție, părinți și copil, ori copil și bunici atunci familia trăiește în armonie. 

       Părinții reprezintă punctul de sprijin din viața copilului. Astfel că, ajutorul cel mai important pe care îl poate primi copilul este 
familia.  

       Familia este considerată responsabilă pentru creșterea copilului și edificarea fundamentului necesar pentru intrarea lui în școală.  
       În cadrul familiei se formează deprinderile de comportament cele mai importante și anume: respect, politeţe, cinste, cumpătare, 

învaţă să devină responsabil pentru ceea ce face. Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, 
se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare al interacţiunilor dintre copil şi mediul social. Are rolul 
central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii 
individului. 

       Familia este prima școală care pregătește copilul pentru viața socială, îl ajută să își împlinească datoria, să își disciplineze voinţa, 
să îi dea simţul ierarhiei şi ordinii. Ea este cea care răspunde de trebuințele elementare ale copilului și de protecția acestuia, exercitând o 
influență atât de adâncă, încât urmele ei rămân, uneori, întipărite pentru toată viața în profilul moral - spiritual al acestuia.  Familia este un 
oficiu înalt al respectului, al demnităţii, al libertăţii interioare. Mediul familial oferă siguranţă, linişte, afecţiune, seninătate, care constituie 
o atmosferă prielnică pentru o dezvoltare normală şi echilibrată.  Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea 
copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. 

      ,,Mediul familial este unul dintre factorii care determină majoritatea raporturilor pe care copilul le va stabili cu lumea exterioară din 
care va face parte la şcoală, acest mediu în care trebuie să se ancoreze pentu a nu-şi petrece copilăria la periferia grupului.’’(Marie- Claude, 
Beliveau) 

 I. Kant scria: „Părinţii care au primit ei înşişi o educaţie sunt deja modele după care se îndreaptă copiii. Dar pentru a-i face pe aceştia 
mai buni, este necesar să facem din pedagogie un studiu; altfel, nu este nimic de sperat de la dânsa, iar educaţia este încredinţată unor 
oameni cu pregătire rea”. 

        Cei ,,şapte ani de acasă’’ reprezintă o serie de norme și valori esențiale pentru succesul viitorului copilului marcând destinul 
fiecărui om. 

       Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult 
mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă. 

       La un copil „bine crescut” regăsim:  
♥ salutul- reprezintă prima normă de conduită învăţată în familie; 
♥ comportamentul cu prietenii- manierele unui copil nu se demonstrează doar în cadrul familiei ci și în afara ei, 
♥ comportamentul în public-un copil educat își așteaptă rândul politico fără a întrerupe pe cel care vorbește; 
♥ înţelegerea normelor sociale- în cadrul familiei sale copilul deprinde ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate; 
♥ manierele la masă- o bună creștere presupune respectul comesenilor, folosirea corectă a tacâmurilor precum și  al persoanelor care 

servesc masa; 
♥ recunoaşterea greşelilor- copilul educat trebuie să cunoască expresii magice ca de pildă: „îmi pare rău” ,  „te rog”; 
♥ toleranţă și tact  
       Părinţii îşi educă copiii prin puterea exemplului personal dar și prin ordine, principii, atribuiri, porunci, programe şi permisiuni. 

Până la vârsta de trei ani, mesajele părinților sunt date la nivel non verbal.  
       Părinţii sunt modele de urmat pentru propriul lor copil.  Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude des 

certuri între părinţi. Sau este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin dacă în familie nu aude niciodată acest 
cuvânt. Astfel că, părinţii au o influenţă foarte mare asupra copiilor în primii șapte ani de viaţă, atunci când ei le transmit copiilor valorile 
proprii pe care urmează ca ei să le respecte. 

       Un copil fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. 
       „Cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – OM, reprezintând o oglindă 

a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Copiii preiau totul şi imită totul. 
       Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jurul său decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă. 

Atunci când spunem, că un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine-crescut, care știe să salute, să spună „mulțumesc”, 
„te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui și cu adulții. 

       În concluzie, pentru copil, familia este mediul cel mai favorabil pentru formarea și dezvoltarea sa, asigurându-i condiții pentru ca 
acesta să se simtă în siguranță și protejat atât fizic cât și psihic în orice perioadă a veții lui. Familia este mediul esențial pentru destinul 
copilului. 

       Un copil nu poate fi fericit decât cu familia sa, cu care împarte bucuriile și tristetile, împlinirile și esecurile, visurile și deziluziile. 
Familia nu se căștigă, ea se construiește. 

       „Copiii sunt un dar şi o binecuvântare de la Dumnezeu pentru familie şi societate, pe care trebuie să-i preţuim şi să-i educăm în 
duhul Evangheliei lui Hristos şi al valorilor creştine”, ne învaţă Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. 

       „Familia este casa sufletului copilului”- Părintele Constantin Necula 
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FAMILIA,  PRIMA  ŞCOALĂ  A  COPILULUI 
 

Mişu Tita 
Liceul Pedagogic ,,Matei Basarab” , Ialomiţa 

 
Bazele educaţiei şi a formării copilului se pun în sânul familiei. Astfel, fiecare părinte are obligaţia de a da copilului instrucţiuni 

atât fizice cât şi intelectuale şi spirituale. Toate aceste instrucţiuni date sunt diferite de la un părinte la altul, în funcţie de propriile 
modele parentale, de propriile principii şi valori etc. Orice părinte are sau ar trebui să aibe obiectivul de a asigura copilului său un 
caracter bine echilibrat, simetric, în funcţie de particularităţile temperamentale ale copilului, creându-se o bază pe care să fie ridicat 
un ,,schelet” puternic şi stabil, iar mai târziu, şlefuind şi desavârşind educaţia prin exemple şi experienţe proprii de viaţă, să se 
poată face definitivarea procesului prin care copilul devine adult.  

Cu alte cuvinte, educaţia copilului începe acasă, în familie. Acolo este locul de unde trebuie începută educaţia copilului. Familia 
este prima lui şcoală şi aici are primele modele pe părinţi, aceştia fiind primii instructori, cei care le oferă primele lecţii care să-i 
călăuzească în viaţă. Părinţii sunt cei care le dau lecţii de iubire necondiţionată, de respect, încredere, de politeţe, de încredere şi 
multe altele. Astfel, influenţa educaţiei din familie are o mare putere, hotarâtoare chiar, în direcţia răului sau binelui. De multe ori 
acestea sunt tăcute şi nu le putem contoriza la fiecare pas dar se poate resimţi impactul atât în relaţiile dintre copii şi părinţi cât şi 
în relaţiile copiilor cu ceilalţi şi cu mediul înconjurător. 

Datorită accelerării transformărilor sociale, democratice, a modificării statutului copilului, a progreselor sociologiei şi 
psihologiei şi a altor cause, s-a ajuns la întelegerea faptului că orice sistem de educaţie rămâne neputincios atunci cand se loveşte 
de indiferenţa sau opoziţia părinţilor. Mediul familial constituie primul mediu educativ a cărui influenţă îi marchează, copilului, 
dezvoltarea ca individ, familia exercitând o influenţă deosebit de mare asupra acestuia, legătura dintre copil şi familie fiind extrem 
de puternică şi de neînlocuit. 

Familia are un rol foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic etc. De asemenea, 
tot familia îi oferă acestuia primele informaţii despre plante, animale, oameni şi ocupaţiile lor, despre obiectele casnice şi cele din 
mediul înconjurător şi ar trebui să îi dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Rezultatele şcolare obţinute de copil sunt 
în funcţie de modul în care părinţii se implică sau nu în procesul de învăţare. În afară de faptul că părinţii trebuie să îi asigure toate 
cele necesare pentru studio, aceştia trebuie să îl şi ajute la învăţătura, iar aces ajutor ar trebui să fie limitat la îndrumări şi sprijin, 
nu să efectueze temele. În timp, părinţii se vor limita doar la controlarea temelor şi la verificarea rezultatelor obţinute. De asemenea, 
este important ca atitudinea părinţilor să fie una de mijloc, adică să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să fie indiferenţi şi să nu 
se intereseze de rezultatele şcolare ale copilului. 

Până să ajungă pe băncile şcolii, copilul îşi formează în familie deprinderile cele mai importante de comportament şi anume 
sinceritatea, politeţea, ordinea, cinstea, decenţa în vorbire şi în atitudine, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate, acestea 
toate reprezentând rezultatul ,,celor şapte ani de acasă” după cum este binecunoscută această expresie. Astfel, elevul care nu are 
aceşti ,,şapte ani de acasă” va fi un elev care va crea mereu probleme atât în perioada copilăriei cât şi când va fi adult. Se stie că în 
cadrul şcolii elevii nu primesc exemple sau sfaturi negative, acestea influentându-i în timpul petrecut în afara şcolii, de aceea este 
foarte important, iar părintii trebuie să aibe grijă de mediul în care copilul îşi petrece timpul din afara şcolii. Sunt, însă, părinti care 
uneori uită că trebuie să facă front comun cu şcoala pentru desăvârsirea unei educaţii sănătoase, deoarece şi unii şi celalti doresc 
acelaşi lucru şi anume o dezvoltare armonioasă, educarea şi îmbogăţirea cunştinţelor copilului. 

 Una dintre preocupările cele mai importante ale familiei dar şi a şcolii, aceasta constituind un punct comun, este orientarea 
şcolară şi profesională a copilului. De multe ori, însă, chiar buna intenţie reprezintă sursa de greşeli, deoarece părinţii nu prea ţin 
cont de înclinaţiile şi priceperile copiilor, dorind ceva ce poate copilul nu-i poate face faţă, iar alteori greşelile decurg din prea multă 
dragoste pe care le-o poartă copiilor lor. De aceea este nevoie ca între şcoală şi familie să fie o strânsă şi pemanentă colaborare, iar 
aceasta se poate realiza prin vizite atât ale cadrului didactic în mediul familial al elevului, cât şi ale părinţilor la şcoală, prin şedinţe, 
lectorate şi ore de consiliere a părinţilor. În acest sens, cea mai profitabilă relaţie o constituie parteneriatele şcoală-familie, 
parteneriat în cadrul căruia se pot desfăşura diverse activităţi organizate în şcoală sau chiar în afara şcolii, cu participarea şi 
implicarea părinţilor.  

Exemple de activităţi din cadrul unui astfel de parteneriat şcoală-familie: 

Nr.Crt Conţinutul 
acţiunii Modalităţi de realizare Data Participanţi Evaluare 

1 
,,Bun venit la şcoală” 
(obligaţiile părinţilor, 
obligaţiile şcolii) 

- întâlnirea  cu directorul şi 
cadrele didac- tice; vizitarea 
unităţii, prezentarea reci- 
procă:părinţi,elevi, personalul 
şcolii; rezentarea proiectului 
de parteneriat 

Septembrie 
Director 
Toţi părinţii 
Personalul şcolii  

Foto  

2 
,,Povestea care-mi 
place” 

 

- activitate in comun cu 
parintii, in care sunt 
citite/dramatizate lecturi 
pentru copii 

Octombrie Părinţi,cadre 
didactice,elevi 

Înregistrare, 
foto 

3 ,,Cunoaşte-ţi copilul cu 
părţile bune şi rele” 

- chestionar pentru părinţi; 
prezentarea u- nor aspecte 
pozitive şi negative din com- 
portamentul copiilor; indicaţii 
de îmbună- tăţire a 
comunicării cu copilul 

Noiembrie 
Invatatoarea 
Elevii, parintii 
Psihologul şcolii 

Chestionare, 
foto 

https://jurnalspiritual.eu/familia-si-rolul-ei-in-viata-copiilor
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În concluzie, sunt familii cu copii care trec prin situaţii dramatice. Să îi descoperim şi să îi ajutăm. Să nu uităm că ignoranţa 

noastră şi a părinţilor pot distruge destine. Sigur, nu este uşor.     Uneori familia îşi face în jurul ei un zid care nu este uşor de trecut. 
Alteori lipsa de educaţie a părinţilor înşişi este atât de profundă, încât ai impresia că nu mai poţi face nimic. Familia actuală nu mai 
este cea de acum 20 de ani, nici măcar cea de acum 10 ani. Să ţinem seama de acest fapt. Şi, mai ales, să încercăm să ţinem pasul, 
să nu ne lăsăm păcăliţi sau intimidaţi, pentru că noi suntem cei care putem aduce  SPERANŢA,  LUMINA,  ÎMPLINIREA. 

 
Bibliografie: 
      1.Cerghit, I.; Radu, I.T.; Popescu, E.; Vlăsceanu, L., 1997, „ Didactica”, manual pentru clasa a X-a, şcoli normale, E.D.P., 

R.A.; 
      2.Nica, I, Ţopa, L., 1974, Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
      3.Nicola, I., 1992,  „ Pedagogie”, E.D.P., R.A., Bucureşti. 
      4.Osterrieth, P., Copilul şi familia. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1973.  
 
 

PARTENERIATUL  ȘCOALĂ -  FAMILIE  PENTRU  SPRIJINIREA 
 ELEVILOR  CU  DIZABILITĂŢI 

 
Prof. Moise Dina Monica 

 Palatul Copiilor Timișoara, jud. Timiș 
 

În ultimele decenii se acordă o importanţă din ce în ce mai mare incluziunii copiilor cu dizabilităţi în şcolile de masă. Fiind un 
fenomen complex, constituie o provocare pentru instituţiile implicate şi pentru societatea în ansamblu şi are drept consecinţă nevoia de 
schimbare atât a mentalităţilor cât şi a politicilor educaţionale.  

Este necesară și existența școlilor speciale care să se ocupe de copiii care nu pot fi integrați în învățământul obișnuit, care să coexiste 
și să colaboreze cu școlile  învățământului de masă, dat fiind faptul că aceste intituții de învățământ special dispun de cadre didactice care 
dețin o pregătire psihopedagogică de specialitate/specială și dispun de dotări cu resurse materiale corespunzătoare  derulării activităților 
educaționale și terapeutice necesare elevilor cu nevoi special. 

Din perspectiva acceptării diferenţei şi a promovării drepturilor egale, integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă a devenit 
o politică educaţională explicită, solicitată şi justificată de societatea în sine care consideră această integrare necesară ca mod de promovare 
a abordării globale a dezvoltării personalităţii copilului, un drept egal pentru o educaţie de calitate, ca deschidere către comunitate şi ca 
dezvoltare a respectului pentru diversitate.  

Incluziunea copiilor cu CES în programul școlii este facilitată de realizarea parteneriatului între părinţi şi școală. 
Părinţii sunt parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copilul lor, ei furnizând informaţiii despre 

specificul dizabilităţii școlarului, precum şi date despre contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează şi despre factorii de influenţă 
negativă care ar trebui evitaţi (fobii, neplăceri, stresuri, stimuli negativi, care determină inhibarea/izolarea copiilor etc.). Ei sunt persoanele 
care cunosc cel mai bine copilul şi constituie o bună sursă de consultanţă pentru cei care lucrează cu copiii lor (cadre didactice, specialişti 
– medici, kinetoterapeuţi, ergoterapeuţi etc.) şi sunt principalii susţinători ai copilului. 

Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copilului sunt fundamentale pentru reuşita participării la  școală. 
La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborarea a părinţilor cu școala este cel mai adesea 

direct proporțional cu rezultatele obţinute de copiii. 
Psihopedagogia modernă, centrată pe copil se bazează pe convingerea că familia este primul educator şi cu cel mai mare potenţial 

de modelare. Familiile copiilor cu CES sunt adesea responsabile de copiii lor tot restul vieţii. 
Programele de intervenţie şi sprijin ar trebui să implice familiile la maximum. Ele ar trebui să fie construite astfel, încât să satisfacă 

nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. 
Părinţii ar trebui să fie recunoscuţi ca fiind cei mai potriviţi în relatarea istoriei, comportamentului şi nevoilor copilului. Ei ar trebui 

să aibă acces total la toate informaţiile educaţionale şi la „diagnosticele“ copilului. 
Părinţii şi membrii comunităţii pot fi implicaţi în viaţa școlii  pe căi informale sau  formale. 
Implicarea informală poate însemna: 
• părintele vine la școală să discute despre progresul copilului său; 
• părintele participă la o activitate organizată de școală; 
• părintele acţionează ca voluntar la organizarea unui eveniment, de tipul serbărilor școlare, concursurilor, sau competiţilor sportive 

etc. 

4 ,,Să sărbătorim 
împreună” - serbarea pomului de Crăciun Decembrie Director,învăţă-

toare, părinţi  
Costume,  
foto 

5 ,,Cum şi când îmi ajut 
copilul?” 

-chestionar-comportamentul 
copiilor in diverse 
ocazii;atitudinea părinţilor 
legată de aceste 
comportamente şi aşteptările 
lor; deprinderea unor tehnici 
de lucru cu copiii 

Ianuarie 
Învăţătoare 
Elevi, părinţi, 
Psihologul şcolii 

Chestionare,f
oto 

6 ,,Clopoţelul sună şi 
pentru părinţi” 

-lecţie demostrativă în faţa 
părinţilor Februarie Director,învăţă-

toare,părinţi 
Fise, planşe, 
foto 

7 ,,Mama, fiinţa cea mai 
dragă” -serbare de Ziua Femeii Martie Director,cadre did. 

elevi,părinţi 
 Costume,  
foto 

8 ,,Tradiţii şi obiceiuriuri 
locale” 

-încondeierea ouălelor de 
Paste Aprilie Director, cadre did. 

elevi,părinţi 
Înregistrare 
Foto  

9 ,,Să ne cunoaştem ţara” -exursie la Bucureşti Mai Învăţătoarea 
Elevii, părinţii Foto  

   10 ,,Astazi e ziua mea” -sarbatorirea Zilei Copilului Iunie Director, cadre 
didactice, parinţi 

Costume,  
foto 
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Implicarea formală poate însemna: 
• participarea la activităţile unui grup de lucru din școală sau ale unui comitet, la nivelul căruia se iau decizii care privesc școala/ clasa 

, cum ar fi: 
 Consiliul părinților  pe școala; 
 Consiliul de administraţie al școlii; 
 Grupul de sprijin al unui proiect; 
 Un grup de lucru din școală care se ocupă de diverse aspecte, cum ar fi, de exemplu, întreţinerea salii de clasă etc. 

Grupurile de sprijin constituite din părinţi  ai copiilor cu CES : 
Părinţii acestor copii au nevoie de a se întâlni cu alţi părinţi care au copii cu CES, mai ales dacă este vorba de probleme de acelaşi 

fel sau asemănătoare. Grupurile de sprijin constituite din părinţi le oferă acestora şansa de a-şi comunica informaţii, de a da şi de a primi un 
suport emoţional, de a lucra ca o echipă cu interese comune în favoarea copiilor. Iniţiativa constituirii unor asemenea grupuri este bine să 
vină de la părinţi.  

Modalităţile de organizare şi activităţile pe care şi le propune grupul de sprijin pot fi foarte diverse, în funcţie de problematica şi 
potenţialul copiilor, ale şcolii, ale contextului comunitar etc. Ceea ce este important şi esenţial în buna funcţionare a grupului este cultivarea 
sentimentului de comunitate. 

Implicarea părinţilor ca factori de decizie este esenţială : 
Părinţii copiilor cu CES îşi stabilesc, cel mai adesea anterior venirii la școală, relaţii cu specialiştii şi serviciile comunităţii, sunt ei 

înşişi surse de informaţii, deci, per ansamblu - resurse importante pentru școală, pentru alţi părinţi. Informaţiile oferite de părinţi pot fi 
incluse în modalităţi diverse de luare a deciziilor privitoare la copiii cu CES. 

Formarea unei echipe de sprijin care să includă şi părinţii copiilor cu CES: 
Funcţionarea unor asemenea echipe formate din cadre didactice şi / sau diverşi specialişti este optimizată dacă ele cuprind şi părintele 

copilului, ca şi cadrul didactic care conduce grupa respectivă. 
Forme de colaborare şi sprijin reciproc (școala - familie)  
• Activităţile de oferire a informaţiilor - în cadrul acestora familiile primesc informaţiile din 
partea persoanelor autorizate. Exemple de astfel de activităţi sunt: avizierele, scrisori şi bilete, carnețele de corespondenţă, telefoane, 

publicaţii/buletine periodice ale şcolii, diferite ştiri, programe de întâlnire cu părinţii, şedinţe. 
• Activităţile de împărtăşire a informaţiilor - cele mai obişnuite activităţi de acest tip sunt șe- 
dinţele cu părinţi - cadru didactic - specialişti. Se planifică acum activităţile de colaborare şi se rezolvă problemele apărute în aplicarea 

planului de recuperare a elevului. Informaţiile pot veni atât de la cadrul didactic/specialist spre părinte, cât şi invers. 
• Sprijinul colaborativ pentru curriculum - activităţile de sprijin presupun o implicare activă a membrilor familiei în cadrul programelor 

școlii. Cele mai obişnuite activităţi de acest gen sunt intervenţiile comune, familie - școala, în care membrii familiei lucrează împreună cu 
cadrele didactice pentru fixarea obiectivelor programului de educare a copilului. 

• Colaborarea cu comunitatea  școlii presupune cooperarea pentru îndeplinirea unei sarcini anume împreună, membrii familiei şi 
cadrele didactice. În cadrul acestei colaborări, membrii familiei pot juca rolul de instructori, voluntari, membri de comitet de intervenţie, 
tutori, instructori de „mini-predare“, asistenţi în cadrul călătoriilor în afara școlii, ajutor în pregătirea materialelor didactice şi echipamentului 
necesar. 

• Pregătirea părinţilor  cere atât părinţilor, cât şi specialiştilor să-şi aloce timp pentru pregătirea şi programele educaţionale ce vor fi 
aplicate. Pregătirea părinţilor este o activitate foarte constructivă, deoarece implică învăţarea şi acumularea cunoştinţelor şi tehnicilor 
folositoare părinţilor în schimbarea comportamentelor neadecvate ale copiilor. Sensibilizarea părinţilor pentru obiectivele, ţintele, abilităţile 
programelor este esenţială pentru educarea şi pregătirea acestora. 

Shea şi Bauer (1994) descriu şi un continuum al activităţilor colaborative, bazate pe următoarele elemente: 
- timpul disponibil, în care aceste activităţi pot fi făcute; 
- cantitatea şi calitatea dorită de implicare a persoanelor; 
- calitatea sprijinului din partea personalului școlii pe care şi-o doresc părinţii şi pe care o pot obţine. 
Situaţiile de non-colaborare dintre familie şi școală sunt frecvente. Ele sunt cauzate de motive diverse, de percepţii diferite ale 

părinţilor şi cadrelor didactice cu referire la valoarea școlii, a copiilor, etc. În munca cu „problemele părinţilor“, Bemporad, Ratey şi O. 
Drișcoll (1987), Shea şi Bauer, (1994) spun că există trei tipuri de asemenea probleme, cu care școala  se poate confrunta. 

Mai întâi sunt problemele native ale părinţilor - vigoarea fizică şi energia psihică de a putea trăi şi sprijini copilul care are o dizabilitate. 
Cea de-a doua categorie include tendinţele psihologice de apărare folosite de părinţi pentru a face faţă epuizării, furiei şi durerii survenite 

în urma necazurilor derivate din situaţia de părinte. 
În al treilea rând apare o schimbare a experienţelor sociale ale părinţilor, ca rezultat al dizabilităţii copilului. Adesea părinţii îşi alocă o 

mare parte de timp şi resurse financiare pentru a se documenta singuri în problematica specifică dizabilităţii, pentru a căuta servicii de 
reabilitare adecvate, pentru a încerca să devină chiar ei intervenanţi în ameliorarea unei situaţii. Sau nu au încredere în instituţiile statutului, 
după numeroase demersuri şi încercări de a-şi ajuta copilul. 

Comunicarea cu părinţii 
Colaborarea dintre școala şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune cînd este 

vorba de interesul copilului. Rolul profesorului  este acela de a discuta cu părinţii copiilor, de a stimula comunicarea permanentă cu aceştia, 
de a informa membrii familiei cu privire la nevoile psihice şi motrice ale copiilor, de a-i orienta către cunoaşterea activităţilor din școală şi 
sprijinul în desfăşurarea cât mai eficientă a acestora. 

Colaborarea concepe cele două instituţii sociale exprimîndu-se în schimburi de opinii şi în discuţii, iar atunci cînd este vorba de 
decizii, păstrîndu-şi fiecare identitatea şi aportul în mod specific. 

Modul cum interrelaţionează părinţii şi educatorii îşi pune amprenta pe formarea şi educarea copilului. La copiii cu vârste între 3-6-
14 ani este foarte important ca familia şi personalul școlii să comunice liber şi deschis despre copii şi activităţile lor. Școala şi căminul 
părintesc sunt strîns legate între ele şi cu cât comunicarea între ele este mai eficientă, cu atât mai mult sprijin pot primi copiii pentru a trece 
printr-o perioadă educaţională încununată de succes. Când profesorul  consideră comunicarea ca fiind indispensabilă pentru succesul 
copilului, ea devine parte integrantă a activităţilor de zi cu zi. 

Ca şi în cazul copiilor, familiile sunt foarte diferite, necesităţile lor de a fi sprijinite sau posibilităţile de a oferi sprijin sunt extrem 
de diverse. Fiecare familie are potenţialul şi nevoile sale unice, care trebuie valorizate corespunzător de cătreșcoala. 

Comunicarea şi colaborarea eficientă dintre educatori/specialişti şi părinţi se bazează pe câteva elemente esenţiale (Beckman, 
Newcomb, 1996, Step by Step, 2001): 

• Respectul (reciproc) – poate fi modelat adesea de către educatori. Este important să se plece de la premisa că părinţii sunt cei mai 
importanţi profesori din viaţa copilului; respectul şi tactul dovedit de educator faţă de complexitatea unor probleme poate induce 
respectul reciproc; 
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• Atitudinea imparţială, care solicită gîndirea pozitivă şi deschisă despre familii, evitarea judecăţilor evaluative şi dezaprobatoare. 
Atitudinea imparţială înseamnă încurajarea familiilor de către educatori/specialişti să-şi evaluaze propriile decizii fără a influenţa cu 
propria lor părere; 

• Empatia faţă de părinte poate fi uşor sesizată de acesta prin deschiderea la dialog şi comunicare sinceră. 
• Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor este foarte importantă, cel puţin din două motive. Pe de o parte, părinţii copiilor cu CES 

au nevoie de mai multe informaţii pentru a se putea implica, pe de altă parte - multe din aceste informaţii pot fi dureroase. 
În concluzie: 
Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: 
• părinţii să fie priviţi ca participanţi activi care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; 
• părinţii să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copiii lor; 
• să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor; 
• să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor profesionale; 
• responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi educator. 
Munca în parteneriat este şi în avantajul copilului şi în interesul acestuia: 
• permite o organizare mai bună a întregului demers educativ-recuperator; 
• colaborarea şi comunicarea permanentă între partenerii adulţi constituie un model de comportament şi pentru copii; 
• din punct de vedere afectiv, copiii capătă încredere în ei, își dezvoltă autonomia, le apar sentimente de bucurie şi satisfacţie, simt 

interesul, afecţiunea, aprecierile adulţilor cu privire la activitatea lor pentru părinţi, pentru cadrele didactice, pentru comunitate. 
Avantajele promovării incluziunii sociale în parteneriatul cu familiile copiilor: 
• pentru părinţi: 
 devin mult mai implicaţi în educaţia copiilor lor; 
 stabilesc prietenii şi relaţii de ajutor cu ceilalţi părinţi. 
• pentru cadrele didactice: 
 deșcoperă noi tehnici de învăţare pentru a veni în ajutorul copiilor care întîmpină dificultăţi. 
• pentru comunitate: 
 copiii devin participanţi ai comunităţii şi contribuie la bunul mers al acesteia; 
 ajută la dezvoltarea solidarităţii şi toleranţei comunităţii; 
 previne şi reduce problemele sociale ale comunităţii şi societăţii. 
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                                                                                            Şcoala Gimnazială nr. 96, Bucureşti 

 
FAMILIA, PARTENER DE NĂDEJDE AL ŞCOLII  

„Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  si  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  mare  ca  azi” – Boutin  şi  During,  1994. 
Încep această lucrare cu citatatul de mai sus pe care îl consider de maximă actualitate în societatea noastră. O societate cu mari 

aşteptări de la sistemul de educaţie şi de la această frumoasă breaslă din care cu mândrie fac şi eu parte, aceea  a dascălilor. Consider, fără 
falsă modestie  - şi sper că sunt şi în asentimentul dumneavoastră, – că în această microcomunitate suntem numai oameni buni, vrednici şi 
cu sufletul mare, formatori de modele sociale, cu dragoste de copii şi de meseria aleasă, cu vocaţie de dascăl, conştienţi de rolul nostru în 
societate, aşa am fost şi aşa vom rămâne, indiferent de ce se spune despre dascăli! Între aceştia, educatoarea, învăţătorul şi profesorul, sub 
singurul nume – DASCĂLUL. Ce nume potrivit pentru o îndatorire atât de sfântă! 

Toate meseriile existente în societate contribuie la bunul mers al acesteia. Dar, cea de dascăl  şi asta nu pentru că sunt şi eu profesor, 
se distinge dintre toate. De ce ? Pentru că dascălul este omul care luminează cu migală şi dragoste mintea copiilor, le modelează 
personalitatea, îi învaţă să devină buni, drepţi, cinstiţi, fiind la rândul lor un exemplu în aceste privinţe. Deseori, năpăstuiţi de soartă, cu 
salarii modice, supuşi mizeriilor mărunte sau mai mari ale vieţii cotidiene, oamenii catedrei, categorisiţi multă vreme drept „neproductivi“, 
nu şi-au abandonat misiunea lor nobilă, nu şi-au schimbat profesia. Au ales să slujească școala, să aprindă în mințile și sufletele copiilor și 
ale tinerilor torța cunoașterii și a adevărului. Ei sunt simbolul înţelepciunii, dăruirii şi tenacităţii, ei sunt  părinţii spirituali ai elevilor. 

Dar toate acestea nu ar fi posibil fără factorul indispensabil şi decisiv, care este familia în această ecuaţie complicată. Numai o 
colaborare perfectă între cei doi factori, familie – şcoală este de natură să determine o eficienţă maximă a muncii colective. . Desigur, în 
acest proces de colaborare, rolul conducător îl are şcoala. Instituţional deţine exertiza necesară, poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile 
ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi acţiune. Dar fără o strânsă colaborare între părinţi şi profesori nivelul educativ al elevului ar avea 
de suferit. Dacă se creează un parteneriat între familie și școală, valoarea actului educațional sporește, personalitatea copilului dezvoltându-
se armonios și corespunzător. De aceea o colaborare în acest sens este absolut necesară. Copilul care pășește pentru prima dată din mediul 
familial în grădiniță sau în școală, caută același comfort psihic și emoțional de acasă. 

„Curiozitatea este cea care împinge copilul spre cunoaștere, iar școala îi permite acest lucru, nemărginit. Dacă dascălul său reușește 
să-l mulțumească spiritual, să și-l apropie prin activități interesante, corespunzătoare vârstei, să facă din orice acțiune o mică sărbătoare, să-

https://www.proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-calitate/parteneriatul-educational-cu-familia-pentru-sprijinirea-copiilor-cu-dizabilitati-implicare-participare
https://www.proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-calitate/parteneriatul-educational-cu-familia-pentru-sprijinirea-copiilor-cu-dizabilitati-implicare-participare
https://biblioteca.regielive.ro/referate/psihopedagogie/integrarea-copiilor-cu-ces-in-scoala-publica-294416.html
https://www.revistacalitateavietii.ro/2012/CV-1-2012/04.pdf
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i evidențieze calitățile, să-l motiveze, atunci îl va câștiga de partea sa, iar școala îi va părea plăcută și protectoare.” ne-a spus şi doamna 
psiholog a şcolii, la un Consiliu profesoral. 

Cu siguranță un dascăl trebuie să aibă o latură emoțională, dar nu una parentală deoarece nu se va putea impune în fața copiilor. Un copil 
încalcă mai puțin regulile dacă le cunoaște foarte clar, din acest motiv nu trebuie să confunde mediul școlar cu cel familial. Atenția și 
afecțiunea primite la școală trebuie să aibe rolul de a sprijini copilul în procesul de învățare și dezvoltare personală, de aceea nu se recomandă 
ca părinții ce sunt cadre didactice să-și desfășoare activitatea în clasa unde se află propriul copil, şi pot să confirm din experienţa unor 
profesori colegi că este un fiasco total. Pentru ca un copil sa asimileze informațiile care îi sunt oferite la școală are nevoie în primul rând de 
siguranță fizică. Dupa ce a devenit încrezător că nu va primi o pedeapsă strictă la orice abatere de la regulă, copilul asimilează valorile 
promovate de dascăli și își începe dezvoltarea competențelor. 

Deci ca să recapitulăm, integrarea în societate este un proces care ia naștere în familie și continuă în instituţiile de învățământ. Dacă 
până la școală copilul doar a experiementat viața socială în familie, la gradiniță sau în parcuri, de acum o trăiește din plin. Acesta începe să 
petreacă tot mai mult timp împreună cu grupul de colegi și cu învățătoarea/profesoara, ceea ce înseamnă descoperirea unui mediu diferit, 
reguli și relatii noi, rivalități și afinități. Copilul de acasă devine și elev, ceea ce implică numeroase schimbări și care aduce cu sine o serie 
de responsabilități, care cresc în complexitate şi volum pe măsură ce elevii înaintează în vârstă şi experienţă. Însă rolul celor instituţii 
fundamentale şcoala şi  familia, continuă sau cel puţin aşa ar trebui să influenţeze prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de 
învățământ, personalitatea copilului. Este nevoie să trecem la nivelul următor, în care să dezvoltăm  un nou concept care să întărească 
schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional. Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, 
cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali, aşa cum reiede şi din minireportajul pe care l-am la ieşirea din şcoală până la colţulm străzii:  

D-na Aurica, 43 de ani, babysitter Bucureşti: „Familia are cel mai mare rol în comportamentul unui copil. Având cei şapte ani de 
acasă, probabil ştie să se comporte şi cu un om mai în vârstă, şi în societate, şi în viaţă. Am doi băieţi despre care spun că au o educaţie 
solidă. Unul este la Facultatea de Teologie în anul I, iar celălalt este elev olimpic în clasa a VIII-a. Lipsa educaţiei primare se regăseşte în 
caracterul copilului. Depinde de părinţi, ce văd în casă, ce vâd în familie, ce îi învaţă în primul rând. Copilul trebuie educat şi învăţat de 
mic în aşa fel încât să fie mai bun pentru ceilalţi. Neştiind să-i educi de mici, copiii ajung să facă atâtea şi atâtea lucruri rele. Un rol 
important îl are şi credinţa în Dumnezeu. Părinţii trebuie să-i înveţe pe copii în primul rând să meargă la biserică, de mici.“ 

Dl George, 53 de ani, de profesie bunic din Bucureşti: Eu fiind puţin mai în vârstă, am crescut cu sintagma „Cei şapte ani de acasă”. 
Acum vă răspund la întrebarea dumneavoastră ce ar trebui să înţelegem prin această sintagmă: în primul rând se referă la nivelul de 
educaţie şi socializare al copilului şi, binenţeles, la ceea ce înseamnă primii paşi spre această educaţie pe care trebuie să ţi-i dirijeze 
părinţii, iar tu, în calitate de copil, începi să recepţionezi. Nu este uşor să oferi educaţie unui copil, dar este obligatoriu pentru toate familiile 
din ziua de azi. Progresul tehnic a evoluat atât de mult în zilele noastre, încât nu se mai concepe evoluţia unui copil fără monitorizarea 
foarte atentă din partea familiei. Procesul acesta de socializare, de deprindere trebuie să înceapă de la o vârstă cât mai mică. Amprenta 
acestor educaţii trebuie să se vadă în evoluţia ulterioară a copilului şi a personalităţii lui. Poate, repet poate nu este indicată o educaţie cu 
băţul Sfântului Neculai ca pe timpul nostru. Aici las la latitudinea părinţilor. Părinţii recurg, câteodată, la chestiunea asta, pentru că, în 
interiorul familiei, părintele percepe educaţia într-un fel, iar copiii, în alt fel. Noi, ca bunici suntem de părere că educaţia nu mai trebuie 
făcută cu băţul, ci cu multă răbdare şi cu multă introspecţie a persoanei copilului, să vezi care sunt nevoile lui, de ce se plânge, iar tu să fii 
receptiv la toate astea. Nepoţica noastră reprezintă totul pentru noi, dar orice familie are palierele ei de evoluţie, fie economică sau socială. 
În funcţie de asta apar şi rezultatele educaţiei copilului.“ 

Simona Cioplea,  profesor CES 40 de ani, Bucureşti: „Educaţia copiilor în anii petrecuţi cu precădere în familie este extrem de 
importantă, dar, din păcate, copiii de astăzi nu prea mai au parte de părinţi, în adevăratul sens al cuvântului. Părinţii sunt foarte ocupaţi 
şi, astfel, deşi, teoretic, pentru fiecare părinte copilul său reprezintă prioritatea numărul unu, în realitate lucrurile stau cu totul altfel. 
Răutăţile şi lipsa de educaţie a unui copil se vede mult mai devreme de vârsta maturităţii, dar, la vârsta maturităţii, şi copiii, şi părinţii sunt 
surprinşi, pentru că îşi dau seama că nu se mai pot îndrepta foarte multe sau este foarte greu de schimbat un anumit tip de comportament.“ 

Ca o primă concluzie, se desprinde fără de tăgadă importanţa familiei. În al doilea rând având şi punctul de vedere al profesorului 
specialist pe un domeniu sensibil, putem trage un semnal de alarmă şi consider  că este obligatoriu ca guvernanții să conștientizeze că este 
nevoie de o reformă reală a educației, una de substanță, care să reconsidere rolul de formare a învățământului, de dezvoltare a 
abilităților practice ale copiilor, niște abilități adaptate cerințelor lumii în care trăim. La fel de importantă mi se pare, în același timp, 
conștientizarea de către părinți că educația nu înseamnă doar școală. Apreciez că implicarea constantă și efectivă a părinților ar fi un 
răspuns, care prin implicarea activă, critică și constructivă în același timp în cadrul școlii, ar contribui la întărirea rolului școlii noastre, la 
diminuarea  problemelor specifice educației, dar nu în ultimul rând la reconsiderarea statutului de dascăl.  
În acest sens, în lumina Codului bunelor maniere, trebuie conștientizat că nu există două feluri de bune maniere  şi, dacă părinţii ar cunoaşte 
aceste reguli, cu siguranţă am avea o societate mult mai cultă. Important este ca părinții să respecte cât mai mult formulele de politețe, 
regulile de bune maniere în familie, iar copiii îi vor imita într-o mare măsură. Pentru că educaţia trebuie să se facă pentru copii, nu pentru 
liniştea şi comoditatea noastră de mai târziu. „Cei şapte ani de acasă” sunt vitali pentru copil în primul rând, pentru părinţi şi societate, în al 
doilea rând. 

Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii.  Mediul în care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, 
poate determina multe dintre valorile lor.  De asemenea , părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor 
comunităţii.  Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra 
copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. 
Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul 
familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Este limpede că şi unii şi alţii  nu doresc decât 
dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.  De aici necesitatea imperioasă de colaborare permanentă 
între familie şi şcoală care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 
Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă 
fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru.  Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge 
mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze 
şi să-l ajute .  Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii .  Ea este factorul decisive şi 
pentru  formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă.  Procesul de 
învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra  elevii cu un bagaj de 
cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. De a da un sens existenţei lor. Să-i învăţăm să preţuiască munca – suprema 
valoare la care ar trebui să ne raportăm - .Să le insuflăm apetenţa către noi valori: onoare, patrie, demnitate, bunătate, care să le devină apoi 
repere în viaţă. Sitetizând, reproduc aici îndemnul Regelui CAROL I la care noi dascălii trebuie să aspirăm mereu. Marele ctitor al României 
moderne de la a cărui naştere se împlinesc peste câteva zile, mai exact la 20 aprilie 181 de ani de la naşterea sa a spus: „FORMAŢI 
CARACTERE”. 
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Dincolo de toate acestea, acum, sau peste ceva ani, când odată ajunşi la apogeul carierei mândri că şi-au pus deopotrivă amprenta pe 
formarea atâtor generaţii de elevi deveniţi peste timp caractere cu lor  spiritul blând şi înţelept, dascălii urcă fericiţi in sanctuarul valorilor 
neamului, fericiţi de reuşitele actualilor şi foştilor elevi primind din partea acestora RECUNOŞTINŢA exprimată simplu şi profund: 

„Mulţumesc, domnule profesor! 
Fără dumneavoastră n-aş fi fost ceea ce sunt“. 
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FAMILIA  NUCLEUL  SOCIETĂŢII 

 
                                                  

  Profesor psihopedagogie speciala, Ana Moţ 
CȘEI “Dumitru Ciumăgeanu” Timişoara, jud. Timiş 

 
    Daca ne uitam în dicţionarul explicativ al limbii române, familia are o definiţie frumoasă. Este o “forma sociala de baza, intemeiata 

prin căsătorie”. 
       Ani de-a rândul , familia a însemnat totul, a fost rezervorul uman al istoriei, a fost primul nucleu al civilizaţiei a însemnat stabilitate 

în timp şi speranţa pentru viitor. Prima formă de organizare a societăţii a fost aceea bazată pe familie. Puţini oameni ne sunt mai aproape 
decât părinţii şi partenerii de viaţă. Aşa se explică de ce între membrii familiei există influenţe şi interacţiuni puternice, uneori pozitive, 
alteori negative. De exemplu, comportamentul soţului este modelat în timp de comportamentul soţiei şi invers.  

        Autonomia fiecărui membru al familiei constituie cheia unor relaţii bazate pe respect şi iubire. Cu cât adulţii din familie sunt mai 
capabili de a sta pe picioarele lor, cu atât cresc şansele ca ei să fie mai deschişi unul cu altul. 

    Familia este mediul în care venim pe lume, ne dezvoltăm şi la rândul nostru ne formăm o altă familie. Este locul unde găsim 
înţelegere, linişte şi soluţii la problemele care ne frământă. Cu condiţia ca în familie să existe comunicare, respect şi iubire.  Comunicarea 
în familie este dorită şi invocată de majoritatea persoanelor.  A comunica înseamnă a pune în cuvinte aspecte care ţin nu doar de acţiuni, ci 
mai ales a vorbi despre trăiri, emoţii, aşteptări, dorinţe, nemulţumiri, dezamăgiri. Asta înseamnă că în familie trebuie să vorbim nu doar 
despre ce am mai făcut, ce fac copiii, ce mâncăm, ce mai cumpărăm, ci mai ales despre ce ne place sau nu ne place, ce ne supără, ce se 
întâmplă în mintea copilului care are probleme la şcoală etc. Comunicarea  înseamnă că membrii familiei vor şi pot să vorbească deschis 
despre ceea ce gândesc şi mai ales despre ceea ce simt. Astfel pot sta faţă în faţă cu emoţiile şi sentimentele fiecăruia, ceea ce conduce la 
formarea unor relaţii familiale bazate pe încredere, iubire şi respect.  

        Fiecare dintre noi vedem familia din puncte de vedere diferite.  O persoană care a crescut într-o familie destrămată s-ar putea ca 
fie să viseze la o familie unită şi iubitoare, aşa cum el n-a avut, fie să creadă că o familie unită şi iubitoare e doar un mit. O persoană care 
a crescut într-o familie cu exprimarea violenţei, s-ar putea să vadă că ar fi mult mai fericit/ă singur/ă decât alături de cineva.  O persoană 
care a trăit într-o familie cu multe evadări extraconjugale nu are încredere că există loialitate şi fidelitate. Dar o persoană care a crescut într-
o familie în care părinţii se iubeau şi îşi vorbeau frumos crede că nu există nimic mai frumos şi trainic decât familia.                    

         Studiile psihologice au constata că bazele educaţiei se pun în familie atunci când se afirmă: „În familie și pe genunchii mamei se 
formează ceea ce este mai valoros pe lume – “omul de caracter”. Primii educatori în viața copilului sunt proprii lui părinți. Ei sunt cei care 
au au rol decisiv în formarea personalităţii copilului. În educarea „puiului de om“, părinții, sunt mijloacele cele mai importante.   

         Ca primă verigă a sistemului educativ, familia are responsabilități clare și diverse.  Întrebarea care se pune este, dacă familia de 
astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților obiective, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. Realitatea 
ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent responsabilitățile educative față de copii, acuzând lipsa de 
timp, grijile vieții zilnice, minimalizând rolul de factor educativ. Altor familii, deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor, le 
lipsesc pregătirea psiho-pedagogică, experiența. 

         Fără îndoială că dezvoltarea intelectuală și conturarea personalității este un proces de lungă durată, care începe de la naștere și 
continuă până la adolescență. Dar la vârsta mică se pun bazele (fundamentul) acestui lung proces de formare intelectuală și de definire a 
caracterului. Dezvoltarea intelectuală și maturizarea comportamentului depind atât de moștenirea genetică cât și de mediul în care trăiește 
copilul. 

         Mediul de familie poate să execute o influență pozitivă sau negativă care să persiste tot restul vieții. Factori cu o influență negativă 
asupra dezvoltării copilului pot fi: alimentația insuficientă sau dezechilibrată, îmbolnăvirile repetate, somnul insuficient, lipsa stimulării 
intelectuale, lipsa afecțiunii, a exprimării, etc. În primii ani de viață, copiii pot să învețe mai mult decât în oricare altă perioadă.  Învățarea 
este mai ușoară când copilul este motivat, adică simte plăcere și interes pentru ceea ce învață, simte simpatie și afecțiune pentru persoana 
de la care învață, simte că este iubit, prețuit, respectat și protejat. Raporturile dintre părinți și copii sunt raporturi educative, cu repercusiuni 
asupra formării lor, lucru de care ar trebui să fie conștienți toți părinții. Atitudinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, ale părinților 
influențează atitudinile, comportamentul și modul de  a fi al copiilor. 

         Familia este nucleul societăţii. Fară familie nu ar putea exista o societate. Dumnezeu a creat familia şi i-a dat un rol deosebit şi 
responsabilitaţi importante. Familia a fost primul motor al civilizaţiei, a rezistat milenii întregi, fiind o prezenţă constantă şi un motor al 
dezvoltării societăţii. Familia este cea care îţi oferă sprijinul atunci cînd te confrunţi cu obstacolele vieţii. Este cea care de  a ajuta să te 
ridici cand esti doborît de viaţă. În famile învaţam iubirea, respectul credinţa.  Orice societate este un dangăt al speranţei, optimismului, o 
călăuză a trecutului care devine un prezent ce deschide o uşă reflectînd bucuriile şi/sau suferinţele. Însăşi soarta omului e o enigma un 
mister. Orice familie exprimă ansamblul de metode şi practici folosite pentru a transforma ideile, proiectele, valorile produse ale conştiinţei 
în acţiuni şi comportamente, în obiceiuri, ce răspund nevoilor de viaţă prin lumea obiectelor create sau a utilităţilor satisfăcute. De-a lungul 
istoriei civilizaţiile au cunoscut o serie de schimbări. Şi la producerea acestor schimbări, la trecertea unei noi etape într-o societate, un rol 
determinant îl are familia. 
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        Familia are rolul ei foarte bine stabilit, iar parinţii cu siguranţa trebuie să fie un exemplu pozitiv pentru copii. Trebuie sa rezolvaţi 
toate problemele care apar, sa trecă peste toate impreuna, să ramanăo familie unita. O familie unită participă la construirea unei societaţi 
bune. Având o educaţie bună, un copil are o stimă de sine ridicată şi devine un adult responsabil. 
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COMUNICARE  ȘI  DISCIPLINĂ  ÎN  FAMILIE 

 
Prof. de sprijin, Muntean Ionuța  

  LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE, CLUJ-NAPOCA 
 

1. Disciplinarea începe cu o bună comunicare 
Pentru a avea o bună relație cu copilul, este important ca părintele să comunice în mod eficient cu el. Comunicarea este un ingredient 

esențial pentru educarea copilului. Relația din familie trebuie să se bazeze pe comunicare eficientă și dragoste necondiționată. Astfel, 
comunicarea devine un mod de viață pentru multe familii.  

Cu toate acestea, există familii în care comunicarea este deficitară. De exemplu, la întrebarea: „- Cum comunicați cu copilul 
dumneavoastră?”, unii părinți răspund: „- Tot timpul îi spun ce să facă, îl întreb cum a fost la școală, dar nu îmi răspunde.” Întrebarea care 
se pune este „Cât de des acest „a vorbi” constă în a cicăli, a critica, a evalua, a interoga, s sonda sau chiar a ridiculiza?” Aceste tactici mai 
mult perturbă decât îmbunătățesc comunicarea. 

Gândiți-vă la modul în care doriți ca majoritatea oamenilor să vă răspundă atunci când sunteți supărat. Uneori doriți ca pur și simplu 
să fiți lăsat în pace. Alteori, doriți ca cineva să vă asculte, să vă accepte sentimentele și să vă înțeleagă. Probabil că și copilul așteaptă același 
lucru din partea dumneavoastră. 

2. Comunicarea cu copilul – bariere 
Adulții, de multe ori, adoptă diferite roluri față de copil. Rolurile pe care le adoptă părinții pot împiedica uneori manifestarea 

deschisă, naturală a emoțiilor copilului. Aceste roluri pot deveni adevărate „bariere” în comunicarea cu copilul și pot fi de: comandant, 
moralizator, atotștiutor, judecător, critic, psiholog sau protector. 

Părintele comandant este acela care dorește să țină lucrurile sub control și cere copilului să se supună imediat și necondiționat, 
folosind ca unelte: ordinele, comenzile sau amenințările. 

Părintele moralizator folosește frecvent expresiile „ar trebui să faci asta” și „nu ar trebui să faci asta”.  
Atotștiutorul încearcă să le arate copiilor că adulții, având o experiență bogată de viață, cunosc toate răspunsurile și nu se abat de la 

ele. Ei dau sfaturi și le arată copiilor cât de multe știu ei.  
Judecătorul este părintele care învinovățește copilul pentru faptele lui fără a analiza situația. De cele mai multe ori, el demonstrează 

că are întotdeauna dreptate, în timp ce copilul greșește mereu.  
Părintele care critică se aseamănă cu cei descriși anterior, având interesul de a demonstra că el are dreptate, dar în plus folosește 

sarcasmul, ridiculizarea sau glumele.  
Părintele „psiholog” este cel care încearcă să analizeze problema sau situația. El vrea să audă toate detaliile pentru a analiza, 

diagnostica sau a pune diferite întrebări. Partea neplăcută apare atunci când dorește să ofere soluții, soluții care nu se suprapun peste 
perspectiva și nevoile copilului.  

Protectorul încearcă să-l asigure pe copil  că totul este în regulă, când de fapt lucrurile nu stau așa.  
Indiferent de rolul pe care părintele îl adoptă, acesta nu face altceva decât să blocheze comunicarea cu copilul.  
3. A vorbi vs. comunicare 
A comunica înseamnă mai mult decât „a vorbi”. Tipul de comunicare eficient se bazează pe respect reciproc. În acest fel, părinții și 

copiii își exprimă sentimentele pe care le au unul față de altul, în mod direct și onest, fără teamă, acceptându-se unul pe celălalt. Părintele 
poate să nu fie de acord cu ceea ce spune copilul, însă trebuie să îi arate că îl acceptă și îi respectă părerea și sentimentele. Această acceptare 
o arată părintele prin: tonul vocii, cuvintele pe care le folosește, prin comportamentul nonverbal (mimică, postura corpului, gesturi). 

Comunicarea, ca fundament al educării și al disciplinării, presupune două aspecte importante: ascultarea activă și comunicarea 
eficientă a mesajului. 

a. Ascultarea activă 
Comunicarea poate fi verbală și non-verbală. Postura noastră, expresia facială, acțiunile noastre le comunică celorlalți dacă îi 

ascultăm sau nu. Non-verbal, putem comunica printr-un zâmbet, printr-o încruntare, printr-o simplă atingere pe umăr sau o mângâiere. 
Comunicarea este încurajată atunci când răspundem prin acceptarea sentimentelor copilului, atât verbal, cât și non-verbal.  

Ascultarea activă implică înțelegerea a ceea ce simte și vrea să spună copilul, iar apoi repetarea ideilor exprimate, într-un mod care 
să-i dea acestuia sentimentul că e înțeles și acceptat. I se oferă copilului un răspuns la ceea ce a exprimat, în acest mod el va ști că a fost 
înțeles de către părinte. 

În comunicarea cu copilul este utilă folosirea cuvintelor care reflectă intensitatea emoțiilor, fiind, în acest mod, posibilă transmiterea 
faptului că sunt înțelese sentimentele exprimate de către acesta. Răspunsul la mesajele non-verbale este la fel de important ca acela al 
răspunsurilor exprimate verbal. Expresiile comportamentale, un zâmbet larg, o privire, un chip înduioșat, spun de multe ori mai mult decât 
cuvintele. Important este să învățăm să descifrăm ceea ce se află în spatele cuvintelor spuse.  

Pentru a ști că este ascultat de către părinte, copilul trebuie să primească un răspuns. Răspunsurile pot fi deschise și închise. Răspunsul 
închis este cel care indică faptul că cel care ascultă nu a înțeles sau nu a auzit mesajul. Astfel de răspunsuri tind să blocheze comunicarea. 
Răspunsul deschis este cel care indică faptul că cel care ascultă a auzit ceea ce i-a spus cealaltă persoană și că a înțeles mesajul inclusiv cel 
din spatele cuvintelor.  

Ascultarea activă presupune oferirea unor răspunsuri deschise, care arată faptul că înțelegem sentimentele celui cu care vorbim. 
Atunci când reflectăm sentimentele pe care copilul le exprimă, este important să o facem într-un mod cât mai specific. Printre cuvintele care 
exprimă sentimentul de „bucurie” putem enumera: bucuros, confortabil, mulțumit, acceptat, satisfăcut, relaxat, mândru, încrezător, apreciat, 
recunoscător, încurajat, fericit, respectat, capabil, împlinit, iubit. Printre cuvintele care reflectă „supărarea” putem enumera: inadecvat, 
plictisit, descurajat, stupid, vinovat, rănit, anxios, părăsit, dezamăgit, nefericit, trist, speriat, îngrijorat, furios, respins, nerespectat, inferior, 
nedreptățit. Este indicat să se evite folosirea repetată a cuvântului „supărat”. Repetarea frecventă a expresiei „ești supărat” poate comunica 
faptul că nu îl înțelegeți pe copil. Este, de asemenea, de evitat atitudinea de „cel care citește gândurile”. Folosirea neadecvată a ascultării 
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active poate să îl facă pe copil să evite comunicarea. Se recomandă discreție, identificarea situațiilor în care copilul dorește să vorbească și 
a celor în care preferă să păstreze tăcerea.  

Ascultarea activă poate să funcționeze uneori ca recompensă pentru un comportament greșit al copilului. Atunci când acesta aduce 
în discuție o anumită problemă doar pentru a capta atenția părintelui, un răspuns eficient ar fi „am mai discutat această problemă de câteva 
ori; sunt sigur că vei putea rezolva singur această problemă.” 

Este important să nu forțați copilul să vă împărtășească sentimentele. Experiența ascultării active poate fi stânjenitoare pentru copil, 
iar răspunsurile pe care i le dați pot fi privite ca încercări de a-i invada intimitatea. Copilul este liber să accepte sau să respingă oportunitatea 
părintelui de a-l ajuta. De obicei, copilul nu dorește să vorbească despre sentimentele lor atunci când se confruntă cu sentimente puternice, 
cum ar fi cele de mândrie, durere sau tristețe.  

b. Comunicarea mesajului 
Procesul comunicării mesajului este diferit de a da sfaturi. Sfaturile nu-l va ajuta pe copil să învețe să-și rezolve propriile probleme. 

Acest lucru îl va face dependent de părinte. Mulți copii refuză să urmeze sfaturile părinților. Părintele este doar cel care îi este alături în 
procesul de identificare și evaluare a posibilităților de a rezolva o problemă. Este important să se comunice în așa fel încât să se permită ca 
sentimentele și intențiile părintelui să fie bine înțelese de către copil.  

Mesajele transmise pot fi în termeni la persoana întâi sau persoana a doua. Mesajele la persoana întâi exprimă ceea ce simte cel care 
transmite mesajul, ele fiind unele specifice. Elementele non-verbale în aceste cazuri sunt esențiale. Ele presupun manifestarea unei atitudini 
de acceptare față de copil. Există și situații în care părintele își manifestă sentimentul de mânie față de copil. Dacă relația dintre părinte și 
copil este bazată pe respect reciproc, mânia ocazională poate „curăța atmosfera” și pate încuraja comunicarea. Dacă relația nu este una 
sănătoasă, utilizarea mâniei va avea efecte negative.  

Construirea unui mesaj la persoana întâi depinde de situație, ele se concentrează pe părinte, nu sunt focalizate pe copil și nu aruncă 
vina pe nimeni. Un mesaj la persoana întâi este acela prin care i se transmite copilului ce sentimente au provocat comportamentul sau 
afirmațiile lui. 

4. Metode în disciplinarea copilului 
Disciplinarea înseamnă învățarea unui comportament adecvat care cere efort și răbdare, atât din partea copilului, cât și din partea 

părintelui. Există trei categorii de situații: când copilul învață un comportament nou, când părintele dorește să consolideze acel 
comportament și situația în care copilul nu este motivat, deci „nu vrea” să adopte acel comportament. În fiecare dintre aceste situații, există 
diferite metode pe care părintele le poate aplica. 

Pentru a ajuta un copil să învețe mai ușor un comportament, este important să se respecte următoarele etape:  -    definirea clară a 
comportamentului dorit;  

- descompunerea în pași mici a acelui comportament;  
- folosirea îndrumării, care poate fi fizică, verbală, prin modelare;  
- recompensarea aproximărilor succesive ale comportamentului dorit; 
- ignorarea achizițiilor etapelor anterioare; 
- retragerea treptată a îndrumării; 
- recompensarea la intervale neregulate a comportamentului dobândit. 

După asigurarea că un comportament a fost învățat este necesară aplicarea unor tehnici care duc la persistența comportamentului în 
timp și anume: recompensa și controlul mediului.  

Recompensa are rolul de a crește frecvența și durata unui comportament și crește probabilitatea acestuia de a se repeta. Recompensele 
pot fi: materiale, sociale, de tipul unor activități preferate. Recompensele depind de situațiile specifice în care se află copilul. Unele dintre 
cele mai frecvente recompense utilizate de părinte sunt lauda și încurajarea. Cu cât sunt mai naturale recompensele utilizate, cu atât este mai 
mare șansa consolidării și a persistenței comportamentului țintă. Cercetările au arătat că atunci când o persoană se străduiește să obțină o 
recompensă, ea face doar ce este necesar pentru a o obține și nu mai mult. Recompensele pot schimba felul în care persoanele privesc ceea 
ce fac.  

Controlul mediului este o tehnică ce poate fi folosită atunci când copilul a învățat deja un comportament și se dorește favorizarea 
apariției lui. Mediul are două caracteristici importante: comunică un anumit mesaj și favorizează un anumit comportament. În aplicarea 
acestei metode se recomandă: 

- identificarea comportamentului pe care părintele dorește să-l stimuleze; 
- observarea mediului în care apare acel comportament; 
- reproducerea fidelă a situației din acel mediu; 
- recompensarea apariției comportamentului. 

În unele situații pot fi folosite ca metode: metoda consecințelor logice și naturale; contractul comportamental; extincția și excluderea.  
În realizarea cu succes a comportamentelor este esențială observarea micilor progrese care, chiar dacă par nesemnificative, trebuie 

mai întâi recompensate, iar apoi consolidate. De reținut faptul că învățarea presupune efort și muncă susținută. 
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FAMILIA  ȘI  ROLUL  EI   ÎN  EDUCAȚIA  COPILULUI 
               Profesor  Liliana Nacev 

 Liceul Teoretic Special “Iris”, Timişoara,Timiș 
 
Familia este unul dintre factorii care se preocupă de educația copilului. Familia, prima școală a vieții, este cea care oferă copiilor 

primele cunoștințe , primele deprinderi dar și primele modele comportamentale. Din punct de vedere sociologic, familia este instituția 
fundamentală în societate. Ea oferă mediul în care copilul se naște, se dezvoltă și se formează pentru viață. Rezultatele unor cercetări 
recente au demonstrat că dezvoltarea copilului e influențată în proporție de 70% de către familie. 

Înaintea introducerii învățământului universal și obligatoriu, părinții erau aceia cărora le revenea întreaga responsabilitate a creșterii 
copiilor, inclusiv a instruirii lor propriu-zise, care astăzi intră în câmpul de activitate al școlii. Părinții erau aceia care hotărau în ce măsură 
copiii trebuie sau nu să învețe carte; în caz afirmativ, țineau ei înșiși lecțiile, angajau un preceptor sau trimiteau copiii la școală. Aproape 
întotdeauna profesorul sau preceptorul era considerat un subordonat și nu un egal al părintelui. Odată cu înființarea școlilor, copilul 
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petrecând zilnic multe ore departe de casă, una dintre cele mai importante funcții ale familiei, aceea de a transmite copilului cunoștințe și 
deprinderi, devine responsabilitatea societății și este încredințată specialiștilor. 

Familia constituie un factor esențial în progresul formării conștiinței morale a omului și a conduitei sale. Când copilul vine pe lume, 
este primit de către niște oameni care gândesc, acționează, simt. Acești oameni trăiesc și își dezvăluie comportamentul în fața copilului. 
Familiile sunt „fabrici” care produc personalități umane. 

Ceea ce îi permite copilului să se emancipeze și să-și dobândească personalitatea este sentimentul de siguranță oferit de către familie. 
Acesta depinde de următoarele condiții: 

a. Protecție împotriva loviturilor din afară 
b. Satisfacerea trebuințelor elementare 
c. Coerența și stabilitatea cadrului de dezvoltare 
d. Sentimentul de a fi acceptat de ai săi: -  ca membru al familiei: să fie iubit, să iubească 

                                                                       - ca ființă umană : să aibă posibilitatea de acțiune     
În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, cumpătarea. 

Părintele este un exemplu pentru copil. 
În formarea morală,  un rol important îl are „climatul” care este rezultatul raporturilor dintre membrii familiei. 
Aceste raporturi și caracterul lor pot forma climatul pozitiv (favorabil) sau climatul negativ (nefavorabil) educației.  
Raporturile dintre părinți și copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării lor, lucru de care ar trebui să fie 

conștienți toți părinții.  
În sfera noțiunii de cămin trebuie să intre neapărat atributele „dragoste” și „înțelegere”, singurele în stare să creeze acel climat de liniște 

și siguranță, absolut necesar dezvoltării normale a copilului, un climat anxios (acte de violență), starea tensionată și indiferența distrugând 
unitatea căminului. 

Părinții sunt primii educatori din viața copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la Komenski, care, în prima carte de educație 
a copilului, considera că educația primită de acesta până la vârsta de 6 ani, în primul rând de la mama, este determinantă pentru dezvoltarea 
sa ulterioară.  

Având în vedere complementaritatea rolurilor jucate de cei doi părinți, este necesar ca încă din primele săptămâni de viață ale noului 
născut, ambii părinți să se implice în educația sa; alături de o mamă tandră și stimulativă, el are nevoie și de prezența tatălui. Pentru a 
stimula evoluția intelectuală a copilului, familia trebuie să-l antreneze într-o serie de experiențe care să-i precizeze acestuia capacitătile 
cognitive. 

În cadrul familiei, copilul își însușește limbajul. Ca prim factor de educație, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele 
uzuale: despe plante, animale, obiecte casnice, etc. 

Familia se preocupă și de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copilului: spritul de observație, memoria, gândirea, atenția.  Copiii 
pun cele mai multe întrebări în jurul vârstei de 3-6 ani, iar părinții îi ajută să-și însușească un număr mare de cunoștințe, răspunzând cât se 
poate de corect și exact.  

 Se disting patru stiluri parentale care sunt prezentate mai jos: 
       A.Familia democratică 
Părintele își exercită autoritatea regresiv pe parcursul creșterii și dezvoltării copilului. 
Acesta din urmă va deveni la maturitate un om al societății echilibrat, sănătos psihic și responsabil. Va avea o minte armonioasă și se 

va comporta înțelept în diferite situații. 
      B. Familia hiperautoritară 
Acești părinți se conduc după formula: „facem totul ca să scoatem din el un om deosebit”. Copiii sunt puși mereu în fața unui volum 

mare de sarcini pentru a putea realiza acele achiziții care să corespundă întru totul aspirațiilor părintești. Menținerea copilului într-un climat 
hipersever determină modificări de personalitate. Acest fapt se transpune la nivel comportamental prin fenomene de apatie și indiferență 
față de ceea ce trebuie să întreprindă sau în ceea ce privește relaționarea cu cei din jur, atitudini de protest și revoltă. 

       C. Familia permisivă 
 Familia permisivă stă la polul opus al familiei autoritare. Părinții depun mari eforturi de a proteja copilul, de a-l menaja într-o manieră 

exagerată. Una dintre consecințe este detașarea între imaginea de sine și posibilitățile reale ale copiilor. Se pot contura atitudini de 
îngâmfare, de exacerbare a eului, de supraevaluare a propriilor posibilități. 

       D. Familia indiferentă 
       Părintelui nu-i pasă de copil, îi oferă libertate deplină, se sustrage de la responsabilitatea de educare a lui. Acest copil nu va ști dacă 

este bine sau rău ceea ce face, așa că pentru el ceea ce este greșit, va fi corect pentru că setul valoric nu i-a fost prezentat de către părinți. 
 
Stilul familial al educației presupune anumite caracteristici: 
- se realizează informal, fără constituirea unui mediu, a unor structuri, programe și metode special destinate educației, fără exprimarea și instrumentarea 

intenției de a învăța pe altcineva și de a fi învățat; 
- se realizează prin influențarea directă a membrilor familiei de către mediul familial, cu relațiile, activitățile, atitudinile, evenimentele de rutină sau 

specifice unor evenimente din viața de familie; 
- se bazează pe asumarea tacită, reciprocă și punerea în practică a unor valori si atitudini, se manifestă spontan, firesc. 

Procesul educației familiale, care este simultan și continuu cu viața de familie, este implicat în satisfacerea nevoilor specifice familiei, în realizarea funcțiilor 
familiei, în desfășurarea ciclurilor vieții de familie, în manifestarea și raportarea reciprocă a rolurilor membrilor unei familii. 

Educația familială depinde de acest complex al vieții de familie, depinde de resursele proprii de care dispune, pe care le produce, sau asimilează, inclusiv de 
resursele culturale și spirituale (mentalități, credințe, atitudini, norme, valori, idealuri). Desfășurarea procesului educativ în familie depinde în mare 
măsură și de modul în care se stabilesc și funcționează relațiile interne și relațiile exterioare, cu mediul social, cultural.   Metodele, felul în care se realizează 
educația reciprocă, autoeducația și mai ales educația tinerei generații, a copiilor, modelele și principiile asimilate, rutină și aspirațiile care 
orientează soluțiile în problemele de educație, converg spre constituirea stilurilor de viață și de educație în familie. 
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FAMILIA   TRADIȚIONALĂ   ÎN   SECOLUL  XXI 
 

Napău Andreea Oana 
Școala Ggimnazială nr.2 Hunedoara, jud. Hunedoara 

 
Familia tradițională este zduduită, am putea spune, în sec. XXI. Oare e posibil ca ideea potrivit căreia educaţia unui copil începe 

cu 25 de ani înainte de naşterea lui să nu mai fie valabilă, cu toate schimbările care au loc, începând chiar din familie ? 
Sondajele, studiile spun ceea ce e evident: din ce în ce mai puţine căsătorii, din ce în ce mai multă violenţă domestică şi 

divorţuri, cupluri care preferă să trăiască în concubinaj sau chiar separate. Afectivitatea din cuplu este ameninţată de  liberalizarea 
sexualităţii? Să fie vorba despre nevoia de independenţă, individualism exacerbat, grefat şi pe neîncrederea în ideea de celălalt, sau 
poate pragmatism alimentat de rânduielile economiei de piaţă? Cum va arăta familia copiilor noştri?  

Familia este o formă socială de bază, realizată prin căsătorie sau concubinaj neformal, care unește pe soți (părinți) și pe 
descendenții acestora (copiii necăsătoriți). Originea latină a termenului este familia care provine de la „famulus - sclav de casă”, 
înțelesul cuvântului s-a schimbat în decursul timpului. In trecut familia era proprietatea bărbatului (pater familias), ca soția, copiii, 
sclavii, sclavii eliberați și tot avutul, nefiind de fapt între ei relații familiale ci era considerată o proprietate subordonată, astfel tatăl 
nefiind numit pater ci genitor. (Wikipedia, enciclopedie liberă) 

Familia- formă socială de bază, întemeiată prin căsătorie, și care constă din soț, soție și descendenții acestora. (DEX) 
Familia, definiție: un grup de persoane legate între ele prin căsătorie sau rudenie. Ea este formată din soţi şi copiii lor, părinţii 

soţilor, precum şi din alte persoane cu care se află în relaţii de rudenie. (Dicționar Juridic) 
Familia este considerată ca fiind forma primară de organizare a indivizilor umani. Aceasta este considerată elementul natural și 

fundamental al societății. Anthony Giddens definește familia ca “un grup de persoane legate direct prin relații de rudenie, ai cărei 
adulți își asumă responsabilitatea pentru creșterea copiilor”. El înțelege legăturile de rudenie ca fiind relații între indivizi, relații 
stabilite, de exemplu, fie prin căsătorie, fie prin descendență, și întemeiază legături de sânge, cum ar fi: mama, tata, copii, bunici, 
etc… 

H. Locke definește, deasemenea, familia ca fiind “o unitate de interacțiuni și intercomunicări personale, cuprinzând rolurile 
sociale de soț și soție, mamă și tată, fiică și fiu, frate și soră”. A. Berge definește familia ca fiind “un soi de personalitate colectivă 
a cărei armonie generală influențează armonia fiecăreia dintre părți”.  

După cum putem observa, familiei i s-au atribuit mai multe definiții, în urma unor cercetări și încercaări, familia fiind definită 
în funcție de modul și nivelul de organizare socială, de tipul de concepție, paradigma sau teoria pe care o reprezintă cercetătorul, 
scopul și interesul activității întreprinse. 

Pornind de la acestea, se pot contura următoarele caracteristici ale familiei: 
a) existența unui număr anumit de persoane; 
b) reunirea lor este urmarea actului căsătoriei; 
c) între membrii grupului familial există un ansamblu de drepturi și obligații garantate juridic; 
d) relații interpersonale, de ordin biologic, psihologic și moral, dintre membrii; 
e) climatul sau atmosfera psihosocială; 
f) ansamblul de norme și reguli privind conduita membrilor grupului familial; 
g) organizare structurală, cu o anumită distribuție a rolurilor și sarcinilor familiale; 
h) îndeplinirea unor funcții în raport cu societatea. 
Este imperios necesar să acceptăm un punct de început în recunoașterea familiei ca grup legitim în societate și ca formă 

instituțională fundamentală a evoluției societății. 
Lumea în care trăim este într-o continuă schimbare, astfel că familia întâmpină mari greutăți în devenirea ei. Putem întelege 

ceea ce se petrece în viața de familie, doar dacă știm câte ceva despre cum a fost familia de-a lungul istoriei. Schimbările au constat 
în trecerea de la formele premoderne la cele moderne ale viatii de familie.  

Familia „primitivă“ nu cultiva intimitatea emotionala pe care o asociem astăzi cu viața de familie. Sexul în cadrul căsătoriei 
exista doar pentru procreare. Tinerii nu aveau libertatea alegerii soțului/soției, părinții erau cei care hotărau, în funcție de interesele 
lor sau ale altor rude sau ale comunității. 

Treptat, a avut loc o evoluție în acest tip de familie care a condus la familia “nucleară”, adică nu mai ține cont de legături de 
rudenie sau de comunitate. În același timp, se manifesta o accentuare a autorității tatălui. 

Familia “modernă” este cea de astăzi. În acest tip de familie există legături emoționale puternice, cu un grad sporit de intimitate 
si care se preocupă de creșterea copiilor. Tinerii se căsătoresc, în mare parte din cazuri, ca urmare a dragostei pe care o simt reciproc, 
a atracției personale. Astăzi, căsătoria incepe din dragoste, continuă cu creșterea copiilor și se termină cu problemele referitoare la 
proprietate, punct în care dragostea este absentă sau doar o amintire îndepărtată, pe când în familia premodernă căsătoria începea, 
în general, cu un aranjament în privința proprietății, continuă cu creșterea copiilor și se termină cu dragostea. Reproducerea socială 
a devenit o chestiune individuală,. De aici, independenţa femeii. E adevărat, se vorbeşte despre matriarhat psihic, pentru că decizia 
asta poate să devină în ultimă instanţă exclusiv a femeii, ca individ. Mai mult chiar, bărbatul poate fi total exclus, la limită – au 
apărut băncile de spermă! Adică o inversare totală a rolului. Sigur, statistic nu este încă un fenomen, familia tradiţională continuă 
să existe, dar rămâne această decizie exclusivă a femeii care este posibilă tehnic şi permisă social şi cultural. 

Organizarea familiei a suferit schimbări odată cu schimbările survenite în toate domeniile realității sociale, și continuă să 
evolueze spre noi tendinte, care, mai demult, erau de neconceput. De exemplu, un individ se poate căsători și divorta, ca apoi să se 
recăsătorească, altcineva poate proveni dintr-o familie cu un singur părinte, se poate căsători de mai multe ori și poate avea copii 
din fiecare mariaj 

Modernitatea a avut un impact direct asupra tradiționalității, o întoarcere la familia tradițională nu este posibilă, pentru că 
schimbările sociale care au transformat formele mai vechi de familie sunt ireversibile. Familia rămane o institutie bine determinată, 
dar care trece prin frământări și presiuni majore 

Schimbările sunt atât de rapide, încât peste vreo 20 de ani familia va fi flexibilă, chiar opțională. 
De necontestat este faptul că familia s-a dovedit una dintre cele mai vechi şi mai stabile forme de comunitate umană, cea care 

asigură perpetuarea speciei, evoluţia şi continuitatea vieţii sociale. Definirea noţiunii de familie ridică unele dificultăţi ce ţin atât 
de sensurile complexe ale acestui nucleu fundamental al societăţii, cât şi de diversitatea relaţiilor dintre membrii grupului şi 
virtualele implicaţii ale acestora în sfera socială largă. Percepţia conceptului de familie şi viaţă conjugală diferă de la popor la 
popor. Şi cum anevoiosul drum în doi începe cu ceremonia nunţii, tradiţiile şi obiceiurile acestui măreţ eveniment au evoluat într-
un mod cât se poate de variat şi ciudat. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83s%C4%83torie
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83rbat
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Până la urmă, căsătoria rămâne în esenţă universal valabilă pentru că simbolizează uniunea a doi oameni, două familii, două 
lumi diferite. Cuvintele de legământ rostite în ziua nunţii leagă două inimi într-o tradiţie aproape la fel de veche precum omenirea 
însăşi. 
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FAMILIA - MODEL  DE  COMPORTAMENT  PENTRU  COPIL 
 

Prof. înv. primar Năsui Felicia-Mariana 
Liceul Tehnologic Ruscova 

             
              Familia are o responsabilitate uriașă și menirea de a oferi copilului exemple practice, de a crea un mediu în care acesta să învețe, 
să cunoască, să simtă și să înțeleagă, să experimenteze și să tragă concluzii. Familia este și va rămâne prima școală a fiecărui copil. Cei 
șapte ani de acasă reprezintă bagajul cu care copilul pornește la drum în școala în care va învăța. Fiecare familie alege să acționeze așa cum 
consideră că este mai bine pentru cei apropiați, însă alegerile făcute nu sunt întotdeauna cele corecte. Locul părintelui nu poate fi ținut în 
copilărie de bunici, prieteni, alte rude sau psihologi. Aparent, copilului nu-i lipsește nimic, dar părinții trebuie să înțeleagă că cei mici au 
nevoie de ei în preajma lor pentru a se dezvolta armonios din punct de vedere emoțional, moral și intelectual. Cele materiale sunt necesare 
trupului, însă cele spirituale sunt mult mai de preț și sunt necesare sufletului care va rămâne mereu cu acel gol neumplut, cu acea suferință 
nealinată, lipsa părinților și dorul de aceștia. 
              Trăim într-o lume în care siguranța este relativă, totul este într-o continuă mișcare, într-o continuă schimbare, valorile sunt ignorate, 
principiile nu prea mai există și copiii sunt lipsiți de reper. Omul își dorește să obțină multe într-un timp scurt și, dacă se poate, fără prea 
mult efort. Din nefericire, unii copii sunt nevoiți să stea departe de părinții lor sau să locuiască doar cu unul dintre părinți, celălalt alegând 
să plece în străinătate pentru a întreține familia, ca să nu mai vorbim despre copiii care cresc alături de bunici, frați mai mari sau alte rude. 
               În acest context social, familia ar trebui să fie punctul de pornire, prima școală a fiecărui copil, părinții având un rol fundamental 
în viața copilului care are nevoie de  modele. Psihologii au constatat în unanimitate că familia este cea care pune bazele educației. Ei afirmă: 
„În familie și pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter”. Educaţia primită în familia 
naturală sau în cea adoptivă are o influenţă covârşitoare în selectarea și ierarhizarea valorilor ce definesc sistemul personal de valori al 
copilului. Căci „adevărata mamă nu este cea care-i dă viață copilului, ci bună creștere”, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, care compară 
familia cu o biserică mai mică în care copilul se dezvoltă armonios și echilibrat datorită valorilor fundamentale pe care aceasta i le transmite 
sau ar trebui să le transmită. 
             Astfel, familia devine prima școală în care copilul, aflat în creștere și dezvoltare, cunoaște și experimentează emoțiile. Este important 
ca acestea să fie din categoria celor pozitive, căci așa cum spunea Henry Ward Beecher „inima mamei este sala de clasă a copilului”. 
             Biserica creștină are, de asemenea, un rol fundamental în educația morală, sănătoasă a copiilor. Cei care cresc aproape de Biserică, 
fiind aduși de părinți, învață să iubească, să fie blânzi, generoși, sinceri, să nu judece, să se implice în activități de voluntariat fără să ceară 
nimic în schimb. Important este ca părintele să înțeleagă aceste lucruri și să i le insufle copilului, căci „născându-și copilul, mama dă mai 
întâi un om, iar pe urmă tot în el trebuie să dea cerului un înger” (Richard Wurmbrand). 
              Nu toate familiile sunt orientate de aceleaşi valori şi atitudini în creșterea şi educarea copiilor. Părinţii aparținând unor categorii 
socio-economice diferite transmit copiilor lor valori diferite. Copilul știe încă de la o vârstă fragedă, din familie, care sunt lucrurile bune și 
care sunt lucrurile rele, mama și tata sunt primii educatori, părinții îl învață și le servesc drept model. 
              Familia rămâne și în zilele noastre leagănul unde se conturează personalitatea umană, cu calitățile, virtuțile, dar și cu defectele ei. 
Copiii învață foarte repede atitudinile, comportamentele, credințele și convingerile părinților, însă ei sunt expuși zilnic multor atitudini si 
comportamente, care nu sunt întotdeauna cele transmise de părinți. Prin urmare, părinții trebuie să fie foarte atenți la mesajele pe care le 
transmit copiilor și la anturajul în care aceștia se învârt, deoarece acesta ar putea influența negativ distorsionând adesea ceea ce ei au învățat 
în familie. 
              De asemenea, copiii pot să își însușească aspirații și convingeri promovate de diverse emisiuni de divertisment sau vedete TV. 
Mass-media promovează modele de viață care au un impact foarte puternic asupra copilului și pot contribui mult la formarea sistemului său 
de valori. Tot părinții sunt cei care trebuie să supravegheze copiii și să evite vizionarea unor desene animate care nu sunt educative sau 
vizionarea unor filme sau emisiuni cu o influență negativă asupra dezvoltării copilului. 
              Chiar dacă experiența părinților nu a fost una exemplară în familia din care au făcut parte, în momentul în care devin părinți se pot 
autoeduca și conștientizează responsabilitatea de a oferi urmașilor lor lecții de viață bazate pe virtuți și valori autentice, care fac din copii 
oameni adevărați, pe care te poți baza. Uneori, este dificil să transmiți și să susții veridicitatea valorilor în fața copiilor într-o societate în 
care ne confruntăm adesea cu non-valori, cărora trebuie să le facem față, iar virtuți precum: bunătatea, cinstea, adevărul, sinceritatea, 
dreptatea, corectitudinea, generozitatea sunt considerate perimate și inutile. 
             „O mamă prețuiește cât o sută de profesori”, afirma Johann Friederich Herbart. Copiii au nevoie de modele, însă dacă în familie 
nu le găsesc, este important să le fie oferite în cadrul școlii prin puterea exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor și să îl 
imite. Există familii monoparentale, dezbinate care nu pot oferi copilului o bază în ceea ce privește formarea și dezvoltarea atitudinilor și 
transmiterea valorilor moral-civice și religioase. În aceste cazuri mai puțin fericite și, din păcate, tot mai frecvente, în care frustrarea, 
neîmplinirea, neajunsurile vieții și problemele familiale își pun amprenta pe copii, un rol fundamental îl are școala, educația oferită de 
educatori, învățători, profesori. 
            Copiii trebuie să simtă că există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, iubiți și ascultați. De asemenea, 
este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are valoare, să fie conștienți de potențialul și talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea 
de a le valorifica le aparține. Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în valoare calitățile. La 
început, copiii cred în anumite lucruri doar pentru că sunt spuse de părinți sau de dascăli, învață să le facă pentru că sunt modelate de ei la 
nivelul comportamentului, iar ulterior ajung să le testeze valoarea de adevăr pentru a vedea dacă funcționează. Unele vor funcționa, altele 
nu. Astfel, ajung să creadă în ele și să transmită mai departe aceste convingeri. 
             Există o perioadă în care copiii pun mai mult accent pe partea exterioară, de exemplu în preadolescență au tendința de a vedea doar 
frumusețea exterioară și nu reușesc să-și dea seama de adevăratele valori ale unei persoane sau dacă le văd, le minimalizează. Aceste 
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manifestări apar și la copiii care au primit lecții bune de viață și modele sănătoase de comportament și cu atât mai mult la copiii în familiile 
cărora au primat indicatorii de ordin material. Familia are o responsabilitate uriașă și menirea de a oferi copilului exemple practice, de a 
crea un mediu în care acesta să învețe, să cunoască, să simtă și să înțeleagă, să experimenteze și să tragă concluzii. 
              Familia este și va rămâne prima școală a fiecărui copil. Cei șapte ani de acasă reprezintă bagajul cu care copilul pornește la drum 
în școala în care va învăța. Fiecare familie alege să acționeze așa cum consideră că este mai bine pentru cei apropiați, însă alegerile făcute 
nu sunt întotdeauna cele corecte. Locul părintelui nu poate fi ținut în copilărie de bunici, prieteni, alte rude sau psihologi. Aparent, copilului 
nu-i lipsește nimic, dar părinții trebuie să înțeleagă că cei mici au nevoie de ei în preajma lor pentru a se dezvolta armonios din punct de 
vedere emoțional, moral și intelectual. Cele materiale sunt necesare trupului, însă cele spirituale sunt mult mai de preț și sunt necesare 
sufletului, care va rămâne mereu cu acel gol neumplut, cu acea suferință nealinată, lipsa părinților și dorul de aceștia. 
               Este o binecuvântare să fii părinte, dar și o misiune dificilă uneori, pentru că știi că de tine depinde în mare măsură formarea omului 
ce va să devină copilul pe care îl ții de mână pe drumul vieții. 
 
Bibliografie: 
1.Voinea, M., 1993, Sociologia familiei, Editura Universității, București;  
2. Sorescu, M.-E., Berila, I., 2005, Asistența socială – sistem și profesie, Editura Universitaria, Craiova. 

 
 

FAMILIA - BUCURIA  EXISTENȚEI  NOASTRE! 
               Prof. Dr. Neagoe Loredana-Emilia 

Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, Dolj 
              Motto: Viaţa ar fi o greşeală fără familie! 
                  Familia reprezintă un grup de persoane, înrudite prin sânge, ce stabilesc un set de drepturi şi obligaţiuni pe care se angajează 

să le respecte, fiind reglementate de proceduri legale. În cadrul familiei, fiecare persoană îşi are statutul şi rolul sau social, familia devenind 
astfel grupul social primar, cel în care are loc introducerea în societate de la naşterea copilului.      
     În afară de grup social primar, familia mai îndeplineşte numeroase cerinţe, necesităţi şi funcţii, un 
exemplu fiind îndeplinirea funcţiilor biologice ale membrilor acesteia. În familie, omului îi e asigurată hrană, odihnă şi condiţiile pentru un 
trăi decent, membrii familiei cooperând pentru a întreţine aceste condiţii. Pe lângă îndeplinirea funcţiilor biologice, familia mai are rolul 
de a susţine procesul de socializare, fiind un loc pentru introducerea copiilor în viaţa socială,familia reprezentând prima întâlnire a copilului 
cu socialul. De asemenea, în cadrul familiei, membrii acesteia care fac deja parte din societate sunt în stare să se dezvolte în acest plan în 
interiorul familiei, îmbunătăţindu-şi calităţile, cunoştinţele şi valorile personale şi sociale. Familia e locul unde membri familiei pot 
contribui la crearea unui fond material din care pot să profite fiecare membru al familiei, fiind uneori o modalitate bună de a împărţi veniturile 
membrilor într-un mod rezonabil şi raţional, ceva duce la prosperarea familiei şi a acumulării unor rezerve ce pot fi distribuite pentru diferite 
cauze, un exemplu fiind suportul material acordat copiilor de către părinţi. Crearea unei familii e un pas important în viaţa noastră, alegerea 
unei persoane responsabile şi potrivită fiind importantă. De asemenea trebuie înţeles că familia e un loc ce necesită atenţie, efort şi muncă, 
o familie plăcută şi care va contribui la menţinerea şi dezvoltarea fizică, morală şi spirituală necesitând implicarea tuturor membrilor în 
egală măsură.           Fiind grupul social primar din societatea noastră, 
familia este un spaţiu unde are loc iniţierea în viaţa socială a copilului, dar de asemenea fiind un loc de procrearea şi autoîmplinirea omului, 
acest grup oferindu-i condiţiile favorabile pentru aceste procese. 

 Relaţia dintre copii şi părinţi este cea mai importantă din lume. Părinţii sunt cei care ne-au dat viaţă, ne-au crescut şi ne-au ocrotit 
de-a lungul vieţii noastre. Aşa cum orice părinte îşi iubeşte copiii şi copiii trebuie să-şi iubească părinţii. Între orice copil şi părinţii lui ar 
trebui să existe mai multe feluri de relaţii: de afecţiune, respect, ocrotire, încredere, ajutor. Copii trebuie să asculte sfaturile şi îndemnurile 
părinţilor, pentru că părinţii sunt adulţii care au grijă de noi şi pentru că în ei putem avea încredere deplină. Deoarece aceştia sunt alături de 
noi în toate etapele vieţii şi ne vor binele, noi trebuie să-i ascultăm şi să-i respectăm. Copii sunt datori să aibă cu părinţii lor o relaţie de 
sinceritate, fără certuri şi minciuni. Între părinţi şi copii nu ar trebui să existe o relaţie bazată pe o autoritate excesivă.  

 Relaţiile dintre fraţi trebuie să fie cât mai puternice. Fraţii fac parte din familie, ei ar trebui să fie şi cei mai apropiaţi prieteni ai 
noştri, pe care trebuie să-i iubim şi să-i ajutăm. Dacă fraţii sunt mai mari decât noi, trebuie să ascultăm sfaturile lor. Iar, dacă noi suntem 
mai mari decât fraţii noştri, trebuie să-i ajutăm şi să-i apărăm de toate pericolele. De multe ori, între fraţi apar şi relaţii de competiţie sau 
chiar de conflict, dar acestea sunt, în general, trecătoare. Este bine să trecem peste orice supărare pe care am avea-o cu un frate şi trebuie să 
ne înţelegem şi să ne comportăm ca o familie unită.         

 
 

STILURI  EDUCATIVE  ÎN  FAMILIE 
Prof. Nedelcu Adriana Daniela 

Liceul Teoretic Special Iris Timișoara, Jud. Timiș 
 

De-a lungul timpului au circulat multe definiții ale familiei, din mai multe perspective, printre care: familia este un grup care își are 
originea în căsătorie, fiind alcătuit din soț, soție și copiii născuți din unirea lor(grup căruia i se pot adăuga și alte rude) pe care îi unesc 
drepturi și obligații morale, juridice, economice, religioase și sociale(Cl. Levi Strauss), familia este un grup social, realizat prin căsătorie, 
cuprinzând oameni care trăiesc împreună, cu o gospodărie în comun, sunt legați prin anumite relații natural-biologice, psihologice, morale 
și juridice(O. Badina, Fr. Mahler). 

În sens larg, familia e definită ca un grup social ai cărui membri sunt legați prin raporturi de vârstă, căsătorie sau adopție, care trăiesc 
împreună, cooperează sub raport economic și au grijă de copii. 

În sens restrâns, familia reprezintă un grup social format dintr-un cuplu căsătorit și copiii acestuia. 
Diferențierea familiilor se face în funcție de mai multe criterii, între care: gradul de cuprindere a grupului familial, modul de 

exercitare a autorității în cadrul familiei, modul de stabilire a rezistenței. După gradul de cuprindere, se deosebesc: familia extinsă ( care 
poate cuprinde un număr mare de rude de sânge și mai multe generații) și familia nucleară( care cuprinde soț, soție și copiii minori), cea din 
urmă fiind specifică societăților moderne și contemporane. 

În societatea contemporană, familia îndeplinește mai multe funcții: funcția biologic-sexuală (funcția de procreare, de asigurare a 
continuității speciei), funcția economică (asigurarea unor condiții materiale ale familiei), funcția psihoafectivă (realizarea unui climat 
familial pozitiv), funcția educațională ( pe care părinții o exercită prin acțiuni mai mult sau mai puțin organizate, dirijate sau prin modele de 
conduită și prin climatul psihosocial familial). În cadrul funcției educaționale a familiei se pot diferenția anumite dimensiuni: instrucțional-
formativă, psihosocială, social-integrativă, cultural-formativă.  
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În registrul larg al educației informale și familia deține un rol important. Educația familială se realizează nesistematic, prin experiențe 
de viață trăite în mod concret, direct, se manifestă difuz în conduita indivizilor și a grupurilor, impregnând personalitatea cu specificul sau 
prin influențarea implicită, integrală și continuă. Calitatea educației în familie marchează de timpuriu dezvoltarea personalității individului, 
șansele reușitei școlare și ale afirmării ulterioare. 

Educația în familie reprezintă ansamblul de influențe exercitate, în cadrul familiei, asupra copiilor în vederea formării lor pentru 
viață. Obiectivele educației în familie sunt: dezvoltarea fizică, educarea intelectuală, spirituală, morală, religioasă, etică, estetică, civică, 
domestic-menajeră, sexuală. 

Stilul educației familiale este un construct care cuprinde variațiile (mai cu seamă normale) experiențelor parentale de a socializa și 
de a controla copiii în viața de familie. Stilul educativ se referă mai degrabă la procesul de influențare pe care îl exercită părinții asupra 
copiilor și este studiat pentru a diferenția categoriile de practici educative în viața de familie care determină reacții și comportamente 
specifice ale copiilor. Pe baza recunoașterii stilului educativ adoptat de părinți, sau în general, de adulții care se ocupă în familie de îngrijirea 
și educarea copiilor, se pot face previziuni asupra evoluției benefice a copilului, se pot face intervenții care să prevină influențele negative 
care vor afecta dezvoltarea normală a copilului. Dacă într-o comunitate proliferează stiluri educative care afectează negativ tânăra generație, 
există pericolul degradării vieții individuale și a celei comunitare în ansamblu. De cele mai multe ori, stilurile parentale care au efecte 
negative se manifestă în familiile în care una sau mai multe funcții ale acestora nu se realizează și de aceea sunt dezorganizate sau chiar se 
destramă.  

Cercetătorii au diferențiat patru stiluri parentale: 
a) Stilul autoritativ ( de autoritate, de magistru), în care se manifestă exigențe înalte, control maxim dar și suport maxim, înțelegere 

și afectivitate, cooperare fermitate dar și flexibilitate totodată. Efectele asupra copilului sunt stimulative cu privire la manifestarea 
independenței pe baza asumării responsabilității, a unor standarde și aspirații înalte. 

b) Stilul autoritar care se manifestă față de copii printr-o intensitate crescută a pretențiilor, un nivel ridicat al cerințelor și controlului 
dar cu un nivel scăzut al înțelegerii, al suportului afectiv. Acest stil impune ascultarea, obediența, copiii sunt încărcați de probleme, reproșuri, 
nu le este respectată independența și individualitatea. 

c) Stilul permisiv ( stilul indulgent sau laissez-faire) în care controlul este scăzut și suportul este maxim. Față de rezolvarea unor 
probleme de viață importante sunt cereri minime și formale, nivelul de aspirații este redus, realizările sunt superficiale, copiii deprind o 
rezistență scăzută față de diferite tentații, chiar și fașă de cele foarte periculoase pentru viața lor. 

d) Stilul de neglijare sau de respingere față de copil, care se recunoaște prin ignorarea sau abandonarea copilului, prin lipsa de 
control, exigențe scăzute și lipsă de suport, nivel scăzut de griță, afectivitate, ceea ce determină de cele mai multe ori nivelul foarte scăzut 
al aspirațiilor și realizărilor, dezorganizarea, lipsa rezisenței față de tentațiile periculoase. Acest stil duce la izolarea copilului sau face 
posibilă cooperarea la acte antisociale. 

 Pe lângă aceste stiluri, în articole mai recente, Diana Baumrind și alți cercetători interesați de studierea influenței stilurilor educative 
în familie, au luat în considerare încă trei variante ale stilurilor parentale: 

-Stilul directiv non-autoritar- este acela al părinților care manifestă un control ridicat și un nivel mediu al suportului afectiv. Aceștia 
tind spre a fi autoritari dar nu realizează un control strict și sunt relativ mai apropiați de copii decât părinții autoritari. 

 -Stilul democratic- care manifestă un nivel mediu al controlului și un nivel ridicat al suportului afectiv. Acest stil este apropiat de 
cel al părinților permisivi, dar iau decizii în mod democratic și mai controlează, chiar dacă nu foarte strict, realizarea deciziilor. 

-Stilul părinților „suficient de buni”, cu nivel mijlociu de control, de exigențe și tot cu un nivel mediu pentru suport și afectivitate. 
Aceste șapte stiluri parentale influențează în mod diferit dezvoltarea copiilor și, chiar dacă ele nu funcționează permanent coerent, 

se pot observa efectele în timp asupra personalității tinerilor, asupra nivelului și a calității aspirațiilor, a eforturilor și rezultatelor tinerilor. 
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ATAȘAMENT ȘI SIGURANȚĂ ÎN RELAȚIA PROFESOR-ELEV 
    

Nedelcu Ligia, psiholog, psihoterapeut 
Liceul Teoretic Special Iris Timişoara 

 
1. Introducere – O abordare introspectivă a rolului de educator 
 Modul în care ne raportăm la propriile experienţe din perioada şcolară are o înrâurire profundă asupra modului în care ne asumăm 
menirea de educatori/profesori. Această lucrare abordează modul în care  înţelegerea de sine influenţează perspectiva pe care o avem asupra 
rolului nostru de dascăli. 
 Sentimentul de siguranţă pe care îl resimte un copil în relaţia cu educatorii săi este strâns legat de modul în care aceştia din urmă îşi 
înţeleg propriile experienţe de elevi. În lipsa unei înţelegeri de sine a adultului, este probabil ca modele de interacţiune defectuoase  să se 
repete, transmiţându-se de la o generaţie la alta. Faptul de a ne fi înţeles propriile vieţi emoţionale de şcolari îi ajută pe elevii noştri, deoarece 
ne eliberează de constrângerile trecutului, făcându-ne capabili să relaţionăm cu ei într-o manieră autentică şi empatică, ajutându-i să se 
înţeleagă pe ei înşişi şi  creând astfel condiţii optime de creştere, dezvoltare armonioasă şi învăţare.  
 Autoreflecţia continuă practicată de către educator va împiedica istoria să se repete. În absenţa ei, profesorii pot cădea în capcana 
transmiterii modelelor nocive din trecut. Totuşi, chiar dacă educatorii ajung la o bună cunoaştere de sine, elevii lor nu vor fi scutiţi de 
propriile experienţe de viaţă. Deşi propria noastră înţelegere de sine le poate pune la dispoziţie o bază sigură, rolul nostru ca dascăli este de 
a sprijini dezvoltarea elevilor noştri, nu de a-i garanta rezultatul. Studiile ştiinţifice sugerează că, acei elevi care au stabilit o legătură pozitivă 
în viaţă (cu o persoană numită factor de rezilienţă) beneficiază de resurse care-i ajută să facă faţă provocărilor vieţii (rezilienţă). Construirea 
unei relaţii pozitive cu elevii noştri presupune să fim deschişi faţă de propria noastră maturizare şi dezvoltare interioară. Elevii, în special 
cei etichetaţi adesea drept “copii problemă”, ne oferă prilejul de a creşte personal şi profesional, punându-ne în situaţia de a ne examina 
problemele nerezolvate din propria experienţă educativă. 
 Adesea profesorul nu îşi ia răgazul sau nu stie cum să privească în el însuşi, nefiind conştient de emoţiile primare care îl animă. 
Emoţiile pot fi chiar negate, fiind conştientizate doar prin comportamentele care proiectează simţămintele noastre în exterior, adesea în 
modalităţi nocive pentru elevi. De aceea este important să încercăm să fim conştienţi de propriile noastre procese emoţionale şi să respectăm 
rolul central pe care ele îl joacă in viaţa noastră lăuntrică, cât şi în relaţiile noastre cu ceilalţi. Elevii din faţa noastră sunt vulnerabili, putând 
deveni uşor ţinte asupra cărora proiectăm emoţiile noastre neconştientizate şi problemele noastre nerezolvate. Blocaţi în propriile noastre 
mecanisme de apărare, nu mai suntem liberi spre a fi receptivi şi empatici fată de experienţa interioară a elevilor noştri. În lipsa unui proces 
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de autoreflecţie din partea adultului, relaţia cu elevii poate fi viciată. Astfel un elev poate deveni, din păcate, prizonier al haosului emoţional 
provocat de problemele noastre nerezolvate. 
 Când experienţa noastră lăuntrică ne împiedică să ne conectăm cu elevii noştri, modul în care aceştia resimt emoţia noastră intensă 
poate declanşa în ei o stare emoţională de apărare. Când sinele autentic al adultului şi cel al elevului se ascund în spatele unor ziduri de 
apărare mentale, niciunul dintre ei nu se va simţi conectat cu şi înţeles de celălalt şi fiecare se va simţi singur. Când elevii se simt neînţeleşi 
şi singuri, ei pot deveni anxioşi şi pot exprima această frică şi lipsă de conectare comportându-se agresiv sau retrăgându-se. Astfel, propriile 
noastre probleme emoţionale pot crea la elevii noştri răspunsuri care vor afecta mai departe capacitatea noastră de înţelegere emoţională, fie 
că este vorba despre ei sau despre noi înşine. 
 Autoreflecţia şi înţelegerea proceselor noastre lăuntrice ne va permite să alegem apoi dintr-o gamă mai largă de răspunsuri la 
comportamentele provocatoare ale elevilor noştri. 
 Jesper Juul spune (4) că un copil este mai valoros pentru adult (părinte/profesor) în momentele în care în general este considerat cea 
mai mare bătaie de cap. Prin provocările lor, elevii noştri ne “obligă” la desăvârşirea propriei noastre cunoaşteri de sine, la creştere şi evoluţie 
atât în plan personal cât şi profesional, la depăşirea zonei nostre de confort şi la schimbare, la vindecarea propriilor răni ascunse, la înnoire 
continuă, ceea ce va înlesni apoi procesul de conectare emoţională cu aceştia. O cunoaştere de sine corectă este cheia pentru conectarea 
interpersonală. 
 Daniel Siegel a spus: “Poveştile noastre de viaţă nu sunt fixate odată pentru totdeauna. Ele evoluează pe măsură ce ne maturizăm, 
continuând procesul de înţelegere a propriilor noastre vieţi, proces ce se întinde pe durata întregii noastre vieţi. Permiteţi-vă să fiţi deschişi 
faţă de propria voastră dezvoltare, care durează o viaţă întreagă!” (5) 
 În sprijinul procesului de autocunoaştere şi dezvoltare personală şi profesională a oricărui profesionist care lucrează în domeniul 
educaţiei, propunem următorul set de exerciţii de autoreflecţie. Recomandarea este ca abordarea fiecărei teme să fie făcută în scris. 
 

2. Ghid de autoreflecţie pentru profesionşti în domeniul educaţiei 
 Pasul 1: Întâlnirea cu elevul din interiorul meu 
 1. Gândeşte-te la trei cuvinte care descriu relaţia ta cu elevii tăi. Seamănă aceste cuvinte cu cele pe care le-ai folosi ca să descrii 
experienţele din copilărie/adolescenţă legate de relaţia cu profesorii tăi? Cum diferă ele? Cât de precis rezumă ele aceste relaţii? Există părţi 
din amintirile tale legate de aceste relaţii care nu sunt adecvate acestor generalizări? Cum se integrează aceste excepţii în povestea mai 
amplă a vieţii tale de elev şi de profesor? 
 2. Ce fel de relaţii ai avut cu educatorii/profesorii tăi în primii ani de şcoală? Cum au evoluat aceste relaţii pe măsură ce ai crescut, 
în adolescenţă, în tinereţe? 
 3. Te-ai simţit vreodată respins sau ameninţat de profesorii tăi? Au existat alte experienţe pe care le-ai considerat copleşitoare în 
viaţa ta de elev/student? Este vreuna dintre aceste experienţe încă vie? Continuă să-ţi influenţeze viaţa? 
 4. Cum te-au disciplinat educatorii/profesorii tăi când erai elev? Ce impact a avut această disciplină asupra vieţii tale de şcolar şi 
cum simţi că te afectează în rolul tău actual de educator/profesor? 
 5. A existat în viaţa ta de elev un profesor cu care să ai o relaţie specială, în care să experimentezi grija, suportul, apreciarea? 
 6. Te surprinzi vreodată străduindu-te să nu  te comporţi în anumite feluri cu elevii tăi din cauza celor ce ţi s-au întâmplat când erai 
la rândul tău elev? Ai tipare de comportament pe care ai dori să le schimbi dar îţi este greu? 
 7. Care este impactul experienţei tale ca elev asupra vieţii tale de adult, în general şi de profesor în special, inclusiv  asupra modului 
în care gândeşti despre tine însuţi şi al celui în care relaţionezi cu elevii tăi? Ce ai dori să schimbi în modul în care te înţelegi pe tine însuţi 
şi relaţionezi cu ceilalţi? 
 Acordă-ţi timp suficient pentru a răspunde în scris la fiecare dintre aceste întrebări de autocunoaştere. După ce ai aşteptat cel puţin 
o zi, revino la răspunsurile scrise şi citeşte-le cu voce tare pentru tine însuţi. 
 Ce observi? Cum ţi se par răspunsurile tale? În ce fel ai dori ca dascălii tăi să-ţi fi oferit un alt fel de educaţie decât cea pe care ai 
primit-o? 
 Cum au modelat aceste experienţe propriile tale atitudini faţă de elevii tăi şi în legătură cu ei? 
 Care sunt cele mai importante lecţii pe care le-ai învăţat în urma acestui proces de autoreflecţie?  
 Pasul 2: Eu, profesorul – imaginea din oglindă 
 După ce te-ai întâlnit cu trecutul tău, ia-ţi timp pentru întâlnirea cu adultul care ai devenit. Priveşte în interiorul fiinţei tale şi apoi 
răspunde în scris, acordânduţi  cât timp ai nevoie, următoarelor întrebări: 
          Relaţia cu mine însumi: 

 Care este scopul activităţii mele didactice? 
 Care sunt calităţile pe care le preţuiesc cel mai mult la mine însumi? 
 Ce calităţi apreciez cel mai mult la ceilalţi? 
 Ce calităţi îmi doresc să cultiv în rândul elevilor mei? 
 Ce fel de relaţii îmi doresc să am cu elevii? 
 Care sunt domeniile mele de interes? 
 Care sunt talentele mele? 
 Care sunt metodele mele de învăţare cele mai eficiente? 
 Cum gândesc despre mine însumi? Sunt critic față de mine? Am compasiune pentru cel/cea care sunt ? 
 Cum gândesc despre munca si contribuţia mea ? Care sunt succesele mele? Dar eșecurile ? Ce am învățat din fiecare dintre ele ? 
 Ce îmi place cu adevărat să fac?  Cât de des fac acel lucru? Îmi acord timp pentru plăcerile mele ? 
 Atunci când am nevoie de sprijin de la ceilalţi pot să-l cer ? Cum este pentru mine să primesc ajutor ? 

Relaţiile dintre mine şi elevi: 
• Care sunt intenţiile mele în relaţia cu elevii mei? 
• Ce rol joc cel mai des: cel al profesorului înţelegător, sau cel al profesorului care are dreptate? 
• Ce văd atunci când mă uit la elevii mei? 
• Reuşesc să văd talentele pe care le are fiecare copil? 
• Cât de des îmi ascult elevii? Cât de des le vorbesc? 
• La ce sunt atent atunci când ascult ? Sunt conștient de nevoile elevilor mei? Dar de sentimenlele lor ? 
• Cum reacţionez atunci când un elev îmi spune NU ? 
• Sunt conştient de limbajul corpului meu? 

 Relaţia cu munca mea:  
 Ce îmi iese deosebit de bine în munca mea, în relaţia cu copiii? 
 Ce îmi cade greu în munca mea, în relaţia cu copiii? 
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 Care sunt calităţile mele care mă ajută, mă fac potrivit, eficient ? 
 Care dintre însuşirile mele mă împiedică în muncă, îmi îngreunează situaţia? 
 De ce aş avea nevoie sau ce aş dori să învăţ în plus, pentru a-mi îmbunătăţi calitatea serviciilor pe care le ofer elevilor mei şi a vieţii 

mele profesionale? 
 În încheierea călătoriei către profesorul/educatorul din tine însuţi, acordă-ţi câteva minute în care să scrii liber, fără a te gândi prea 
mult, completând  propoziţia:  
 Un profesor bun este… 
 Apoi citeşte lista cu voce tare. Lista ta poate conţine un singur aspect, mai multe sau nici unul. Se regăseşte în lista ceva ce simţi că 
ai primit de la profesorii tăi? Care dintre calităţile menţionate în listă consideri că o oferi în prezent elevilor tăi? Alege o calitate pe care ai 
dori să o dezvolţi pentru început, ca o direcţie de creştere. Succes! 
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Adaptarea şcolară este un proces complex, proiectat şi dirijat de educator/învăţător/profesor în vederea realizării unor raporturi optime 

între posibilităţile preşcolarilor/elevilor şi cerinţele mediului educativ/didactic (Mihai Aurelia 2010)1. 
Prin adaptarea şcolară se urmăreşte modificarea, ajusterea, transformarea copilului, astfel încât acesta să devină apt pentru şcoală, 

capabil să facă faţă cerinţelor instructiv-educative şi de a fi compatibil sub aspectul disponibilităţilor bio-psiho-sociale, în acord cu normele 
şi regulile programei şcolare (Coasan A., Vasilescu A., 1988, p. 10)2. 

Fenomenul integrării copilului în activitatea şcolară este un fenomen complex, în analiza căruia trebuie să se ţină cont de: vârsta 
cronologică, maturitatea şcolară şi conţinuturilor destinate instruirii în clasa 0 şi respectiv clasa I (Margetts, 2007)3. 

Momentul intrării în şcoală presupune un anumit nivel de dezvoltare psiho-fizică. Aptitudinea pentru şcolaritate presupune dobândirea 
unor capacităţi, abilităţi şi deprinderi. Copilul are aptitudine pentru şcolaritate când dovedeşte că poate să facă faţă exigenţelor şcolare, 
evitându-se astfel eşecul (Revista învăţământului preşcolar, numărul 1-2, 1998, p. 16)4. 

Micul şcolar va trebui să se adapteze la personalitatea noului cadru didactic, învăţătorul, la localul exterior şi interior al şcolii, la sala 
de clasă la noii colegi şi la noile circumstanţe proprii conjuncturii din clasă (Docket, S., Perry B., 2007; Fabian H. 2007)5.  

Reuşita şcolară este influenţată de nivelul dezvoltării intelectuale, rezistenţa la efort fizic şi intelectual, aptitudini speciale, 
particularităţi afectiv-voliţionale, perseverenţa în activitatea şcolară, motivaţia pentru învăţare, atitudinea faţă de şcoală, interese cognitive, 
deprinderi şi priceperi. (Kulcsar T., 1987)6.  

 
Familia factor adaptativ al copilului 
P. Osterrieth (1973)7 susţine faptul că familia joacă un rol important în structurarea şi formarea personalităţii copilului. Părinţii sunt 

aceia care influenţează copilul prin concepţia lor despre lume şi viaţă, dar mai ales prin comportament, temperament, atitudini, dorinţe şi 
gradul lor de toleranţă la diferite aspecte ale vieţii.  

Iniţial familia este cea care intermediază relaţiile dintre copil şi sociatate, ea fiind cea care imprimă trăsăturile de caracter dar şi cele 
morale pe care copilul le va adopta în conduita sa viitoare. În mijlocul familiei copilul va învăţa regulile de comportare, strategiile de 
rezolvare a problemelor practice şi tot aici va dobândi competenţe sociale de bază (negocierea, comunicarea, exprimarea emoţională, 
controlul mâniei şi a agresivităţii, conduita asertivă, etc.), care îl vor ajuta pe tânărul şi adultul de mai târziu să se adapteze optim la rolurile 
familiale, profesionale şi sociale pe care comunitatea şi societatea din care face parte le aşteaptă de la el.  

Familia conferă copiilor sprijinul material, cognitiv şi afectiv, îi învaţă pe aceştia să fie autonomi şi independenţi, să fie încrezători în 
forţele proprii, să fie disciplinaţi şi cinstiţi, toate aceste atuuri fiind absolut necesare pentru reuşita în viaţă. 

În lipsa modelelor pozitive de conduită ale părinţilor, copilul va întâmpina dificultăţi în procesul de socializare, dificultăţi care pot 
avea repercursiuni pe termen lung asupra dezvoltării personalităţii acestuia. 

Deşi sarcinile ce revin grupei mari sunt de importanţă covârşitoare pentru viitoarea adaptare şcolară, este obligatoriu ca şi părinţii să 
se implice în formarea copilului lor. 

Există mai multe stiluri parentale ce pot fi catalogate în efortul educaţional: 
- Stilul indulgent, are următoarea deviză: „ Copiii vor înflori singuri la timpul potrivit”, elimină restricţiile, dezvoltă creativitatea 

copilului şi capacitatea acestuia de a lua decizii, uneori rezultatul acestui tip de educaţie fiind copilul-problemă, adultul putând fi „depăşit” 
de situaţii(Şchiopu, U., Verza, E., p.164 apud Mihai. A., 2010 p. 25)8. 

- Stilul autoritar: ”Nimic nu e mai presus de lege” ar suna deviza acestui stil. Acest stil îl învaţă pe copil ordonat, disciplinat, 
perfecţionist, dar şi inhibat, lipsit de iniţiativă, cu o stimă de sine scăzută (Şchiopu, U., Verza, E., p.164 apud Mihai. A., 2010 p. 25). 

                                                 
 

1 Mihai Aurelia 2010 
2 Coasan A., Vasilescu A., 1988, .p. 10 
3 Margetts, 2007 
4 Revista învăţământului preşcolar, numărul 1-2, 1998, p. 16 
5 Docket, S., Perry B., 2007; Fabian H. 2007 
6 Kulcsar T., 1987 
7 P. Osterrieth 1973 
8 Şchiopu, U., Verza, E., p.164 apud Mihai. A., 2010 p. 25 
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- Stilul indiferent: copilul se simte lipsit de importanţă, neglijat, lipsa de afecţiune conducând la: insensibilitatea copilului, acesta 
devine apatic sau pragmatic, cu un suflet de gheaţă (Şchiopu, U., Verza, E., p.164 apud Mihai. A., 2010 p. 25). 

- Stilul protector oferă copilului securitate, învăţându-l pe copil să fie precaut, neîncrezător în ceea ce vine din afara mediului familial. 
La aceşti copii crescuţi într-un stil hiperprotector pot să apară stări de nelinişte sau frică nejustificate, treptat copilul având tendinţa să scape 
de acest mediu care îl sufocă (Şchiopu, U., Verza, E., p.164 apud Mihai. A., 2010 p. 25). 

- Stilul democratic are drept reper respectarea drepturilor copilului, fără a omite stabilirea unor reguli. Părintele este suficient de 
deschis noului, dar şi autoritar, protector, dar şi înţelegător, iar copilul va trăi într-un echilibru emoţional, va dezvolta deprinderi de 
comunicare eficientă, va avea un nivel ridicat al stimei de sine (Şchiopu, U., Verza, E., p.164 apud Mihai. A., 2010 p. 25). 

Fiecare stil parental are avantaje dar şi dezavantaje. Unori stilul parental al mamei se completează cu al tatălui, alteori sunt 
incompatibile. 

Sunt foarte mulţi părinţi care consideră că numai grădiniţei sau şcolii îi revine sarcina de a instrui şi educa copilul. Sau există o 
categorie de părinţi care spun că mai importantă este „şcoala vieţii”. Alţi părinţi se implică prea mult în activitatea instructiv-educativă, 
exagerând (Şchiopu, U., Verza, E., p.164 apud Mihai. A., 2010 p. 25).  

Rolul grădiniţei în pregătirea preşcolarului de grupă mare pentru adaptarea şcolară 
Grădiniţa este prima experienţă a vieţii în societate a copilului. Ea constituie un cadru nou pentru copil, prin dimensiunile şi 

conţinuturile sale, prin activităţile variate, noi şi interesante, fiind o înşiruire de schimbări. Adaptarea la noul mediu va fi de lungă durată, 
cu progrese şi regrese, cu eforturi perseverente şi de durată, atât din partea copilului însuşi, cât şi a adulţilor care-l susţin. 

Odată cu intrarea în grădiniţă adică în colectivitate, copilul pătrunde în jocul social. Acesta învaţă să se respecte dar şi să-i respecte pe 
ceilalţi (colegi şi cadre didactice deopotrivă). Învaţă că ceea ce pentru el părea să fie bun, poate fi rău prin prisma celorlaţi. Grădiniţa oferă 
celor mici securitate, dar copilul pricepe că există reguli de conduită şi convenţii, care sunt perfectibile, dar care trebuie respectate. 

Grupa mare are scopul de a finaliza dezvoltarea psihică (gândirea, memoria, imaginaţia) jocul didactic fiind cel prin care se realizează 
sarcini de învăţare, modalităţile de învăţare a silabelor şi literelor fiind atractive, recreative, dezvoltând la copii interesul şi motivaţia pentru 
activitatea de învăţare. Competiţia, dar şi surpriza îi atrage, iar copiii iniţiază chiar ei jocuri, iar prin regulile dezvoltate în cadrul jocului 
didactic, copilul învaţă că acestea trebuie respectate, dezvoltând conduite disciplinate (Radu I., 1976)9. 

Învăţarea de tip şcolar îşi are rădăcinile în activitatea desfăşurată la nivelul grupei mari, în care activitatea se împleteşte cu jocul şi 
manipularea obiectelor. Dacă jocul este o activitate liberă, spontană, bazată pe comunicarea nemijlocită şi pe simpatie interpersonală, 
învăţarea este o activitate obligatorie, cu un program bine stabilit şi cu o dozare susţinută a efortului, cu operaţii măsurate prin raportare la 
un etalon (calificative), asistată de adult care intervine, supraveghează, observă. 

În grădiniţă, la grupele mici şi mijlocii, rolul preponderent în învăţare îl au procesele senzoriale şi acţiunile practice, la grupa mare 
intervenind situaţii şi sarcini de învăţare care solicită copilului de a găsi procese rezolutive generale, comune pentru o serie de sarcini 
concrete. 
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FAMILIA  ÎNTRE  TRADIȚIE  ȘI  MODERNITATE 
  

Prof. Nițu Gabriela-Lăcrămioara 
                   Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, Vrancea 

 
Familia reprezintă, în orice societate, o formă de comunitate umană alcătuită din cel puţin doi indivizi, uniţi prin căsătorie şi/sau 

descendenţă, legaţi între ei prin relaţii biologice, economice, moral-afective, spirituale şi juridice, care au anumite drepturi şi obligaţii 
reciproce, legiferate sau nu, şi care desfăşoară o serie de activităţi, îndeplineşte o serie de funcţii specifice atât în folosul său ca grup şi al 
membrilor acestuia, cât şi al societăţii. 

În general, viaţa desfăşurată de indivizi în cadrul instituţional al familiei cuprinde două elemente esenţiale:  
- o latură biologică, constantă, rămasă în forma aproape neschimbată de-a lungul timpului;  
- o latură socială, veşnic schimbătoare, reprezentând morala, educaţia, aspectele economice, juridice, psihosociale etc. 
În încercările de a defini familia se pot delimita două abordări: una sociologică şi alta juridică: 
- din perspectivă sociologică, familia poate fi definită ca un grup social constituit pe baza relaţiilor de căsătorie şi rudenie, membrii 

grupului împărtăşind sentimente, aspiraţii şi valori comune. Din această perspectivă, familia este un grup primar în care predomină relaţiile 
directe, informale, nemediate. Calitatea de grup primar nu semnifică absenţa normelor şi a reglementărilor. Dimpotrivă, familia este unul 
dintre grupurile primare cu cea mai mare responsabilitate normativă. 

- din perspectivă juridică, familia este un grup de persoane între care s-a stabilit un set de drepturi şi obligaţii, reglementat prin legi şi 
alte acte normative. Aceste norme stabilesc modul de încheiere a căsătoriei, paternitatea, drepturile şi obligaţiile soţilor, relaţiile dintre 
părinţi şi copii, modul de transmitere a moştenirii etc. 

Cele două perspective de abordare a familiei se suprapun parţial. În unele situaţii sensul sociologic al noţiunii de familie este mult mai 
larg decât sensul juridic.  

Cele două perspective de abordare a familiei se completează reciproc. În unele situaţii, perspectiva sociologică poate conduce la 
modificarea perspectivei juridice şi, implicit, la schimbarea reglementărilor legale privind familia. 

Familia implică un ansamblu de relaţii sociale reglementate prin norme juridice sau prin norme sociale difuze. Relaţiile din cadrul 
familiei pot fi reduse la câteva categorii principale: 
                                                 
 

9 Radu I., 1976 
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- relaţii între soţi (parteneri) reglementate prin căsătorie sau prin consens; 
- relaţii între părinţi şi copii (între ascendenţi şi descendenţi); 
- relaţii între descendenţi (între copiii aceluiaşi cuplu); 
- relaţii de rudenie între membrii cuplului familial şi alte persoane (părinţii din familia de origine, socri, cumnaţi etc.). 

Familia tradiţională Familia modernă 
Cel care domina era bărbatul. El era principala sursă de venit şi 

vea cea mai mare autoritate, iar soţia se ocupa în principiu de 
ospodărie şi depindea de soţ. El făcea ceea ce considera că-i mai 
ine, deoarece femeia nu avea nici un drept la opinie și accepta 
ceastă ordine. 

Partenerii au aceeaşi autoritate, deciziile se iau în comun. 
Creşterea nivelului de cultură, independenţa economică, au condus la 
emanciparea femeii. 

Modelul mamei tradiţionale se impune prin perseverenţă şi 
giditate. 

Modelul mamei moderne, în condițiile unei libertăți crescute, se 
axează pe dezvoltarea capacităţilor instructiv - formative ale copiilor. 

Modelul  tatălui tradiţional asigura educaţia copiilor de pe 
oziţia celui ce are întotdeauna dreptate şi ultimul cuvânt în orice 
roblemă. 

Modelul tatălui modern foloseşte într-o măsură mai mică metodel  
restrictive. 

Fiecare membru al familiei știa foarte bine care îi sunt 
esponsabilitățile. 

Se pune accentul mai mult pe libertatea individului, chiar dacă 
prin libertatea lui își îngrădește partenerul.   

Este caracterizată prin unitate și responsabilitate. Individualismul este una dintre caracteristicile familiei moderne. 
 
Bibliografie 
https://administrare.info/drept/7910-conceptul-de-familie-tipuri-de-familie 
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/familia-traditionala-si-familia-moderna 

 
 

GRĂDINIȚA  ȘI  FAMILIA 
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„Părinţii care le fac în permanenţă daruri copiilor lor sunt păstraţi în amintire doar pentru un moment. Părinţii care se preocupă 
să le dăruiască copiilor lor exemple şi povestiri din viaţa lor, rămân de neuitat” (Augusto Cury – Părinți străluciți, profesori fascinați) 

     Ce poate fi mai frumos decât să poți crește și educa un pui de om  ? În zilele noastre se vorbește  tot mai mult despre educație ,căreia 
i se acordă o importanță din ce în ce mai mare,fapt dovedit prin implicarea activă a mai multor factori : părinți,grădiniță,școală ,comunitate 
etc. 

     Familia reprezintă prima și cea mai importantă verigă în educația copilului ,prin faptul că ei  inrădăcinează valori morale ,cum sunt 
sinceritatea și cinstea,de asemenea tot familia pune bazele educației sanitare  etc., toate având ca drept scop creșterea și educarea unui om 
dezvoltat multilateral și armonios astfel încât să se poată adapta cerințelor societății când acesta ajunge adult.                                         

      Grădinița reprezintă primul contact cu mediul extern pe care îl are copilul.Aici învață să socializeze cu copii de vârstă apropiată și 
cu adulții dinafara familiei ,într-un cadru plăcut și primitor ,adecvat nevoilor lor de dezvoltare individuală.În cadrul grădiniței copilul ia 
parte la prima lui experință socială și  la prima experiență în colectivitate.Etapa trecerii din sânul familie la grădiniță trebuie efectuată cu 
mare atenție și grijă astfel încât copilul să se simtă în siguranță și cât mai confortabil cu putință,educatoarei îi revine sarcina să facă cât mai 
plăcută și ușoară integrarea micuților antrenându-i mereu in activități plăcute și distractive specifice nivelului de vârstă și ținând cont de 
dezvoltarea psiho-fizică a fiecăruia.Reușita actului educațional constă în fixarea unor reguli comune, aplicate și respectate atât  în grădiniță 
cât și acasă, valabile atât pentru părinți cât și pentru copii. Astfel părinții trebuie să respecte intervalul orar în care pot să aducă și să ia copiii, 
să nu deranjeze cadrul didactic în timpul activităților etc.  

       Scopul principal al educației în perioada preșcolară este reprezentată de integrarea copilului in colectivul grupei in vederea pregătirii 
lui pentru socializare si pentru școala.Prin aceasta pregătire se urmărește formarea unei personalități mature pentru activitatea de tip 
școlar.Pentru întărirea relațiilor interpersonale și realizarea sintalității colectivului de copii,ca grup social,meritul educatoarei va fi cu atat 
mai mare cu cât va reuși să stabilească echilibrul și coeziunea grupei,fără a forța lucrurile,prin empatie si profesionalism. 

Mediul extrașcolar este cadrul propice de utilizare a metodelor euristice în vederea susținerii învățării active si interactive la 
preșcolari și oferă copilului de vârstă preșcolară resurse inepuizabile de cunoaștere  . 

Metodologia didactică de tip euristic susține dezvoltarea unui sistem interrelationar ce contribuie la socializarea copiilor, formarea 
motivației intriseci pentru învațare. În urma activitaților desfășurate am observat că, utilizând metode active si interactive bazate pe joc și 
acțiunea directă cu mediul înconjurător,preșcolarii devin mai comunicativi,depășesc mai ușor faza egocentrismului,stabilesc mai usor relatii 
de colaborare. 

 Dar pentru ca tot efortul educatoarei să fie răsplătit cu rezultate mulțumitoare din partea copiilor, este nevoie de ajutorul familiei 
copiilor  unul dintre cei mai importanți factori ai educației . Tocmai de aceea, în grădiniță ,fiecare educatoare își concepe un program de 
parteneriat sau de consiliere și orientare a părinților ,prin planificare,organizarea si desfășurarea unor acțiuni de implicare continuă si 
valorificare a fiecărui părinte,atragerea lui,în lumea minunata a grădiniței și asumarea unor responsabilități comune la nivelul grupei din 
care face parte copilul său. 

 Dacă ne dorim cu adevărat să fim folositori micilor făpturi, viitori stâlpi ai societății, trebuie să ne dăruim cu totul meseriei, atât de 
părinte cât și de cadru didactic și să fim conștienți de rolul important pe care îl avem în viața lor pentrucă într-adevăr  dascălul este ca o 
lumânare care se consumă pe el ,luminând calea învățăceilor. 

Atașez mai jos un model de parteneriat educațional ”Grădiniță –Familie ” 
 

 
PARTENERIAT EDUCAȚIONAL GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 

 
 
 

 

https://administrare.info/drept/7910-conceptul-de-familie-tipuri-de-familie
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/familia-traditionala-si-familia-moderna
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COORDONATORI:  
Prof. Înv. Preșc. POPA IOANA –ADELA 
Prof. Înv. Preșc. OLAR IOANA- MARINELA 
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Alba Iulia  
GRUPA: mijlocie P.P. (grupa albinuțelor) 
DURATA PROIECTULUI: 2019-2020 
ARGUMENT: 

După cum bine se știe, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil și educația începe în familie; de aceea legatura 
dintre grădiniță și mediul familial va trebui să se întrepătrundă. Societatea în care trăim este într-o permanentă schimbare și presupune ca 
atât părinții, cât și educatoarele să aibă în vedere mijloacele pe care le folosesc pentru a putea colabora cât mai eficient cu copiii. 

Parteneriatul dintre grădiniță și familie va duce la o educație solidă a copilului, iar prezența familiei în cadrul grădiniței va fi lanțul 
între copil și mediul necunoscut inițial. De asemenea, parteneriatul presupune construirea unei relații pozitive între familie și grădiniță, o 
unificare de valori cu efect benefic asupra copiilor. 

Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanța colaborării cu grădinița, beneficiile 
acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniței va fi conștientă, interesantă și reciproc avantajoasă. 

COMPORTAMENTE: 
• Colaborarea dintre familie și grădiniță pentru o implicare cât mai activă a părinților în procesul de formare a preșcolarilor; 
• Stimularea interesului părinților pentru activitățile desfășurate în grădiniță; 
• Consolidarea sentimentului de solidaritate, responsabilitate și socializare; 
• Participarea activă a familiei, alături de educatoare, în viața grădiniței, precum și în activitățile extracurriculare; 
• Dobândirea de către părinți a unor abilități de relaționare cu copiii; 
• Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalității copiilor, precum și procedee de corectare a 

unor devieri comportamentale 
COMPETENȚE: 

• Formarea unor deprinderi și bune practici de relaționare și comunicare între preșcolari, părinți și educatoare; 
• Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de problemele educative ale preșcolarilor, dar și eliminarea discriminărilor de orice 

natură; 
• Identificarea responsabilităților membrilor parteneriatului educațional; 
• Derularea unor activități specifice, pregătite pentru stabilirea unor procedee de colaborare între membrii; 
• Cunoașterea individuală a copiilor, pentru o mai bună colaborare grădiniță- copil, grădiniță- familie 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
• Să-și înțeleagă fiecare părinte propriul copil, urmărind acțiunile lor, un timp îndelungat în anumite ipostaze; 
• Să descopere ce imagine de sine are fiecare copil; 
• Să se discute fiecare caz în parte și să se găsească soluții de rezolvare a problemelor; 
• Să se sprijine părțile bune ale personalității pentru stimulare individuală; 
• Să se verifice experiențele personale aplicându-le în cazuri similare; 
• Să se întărească relațiile educatoare-părinți, acordându-și încredere reciprocă; 
• Să colaboreze toți factorii educaționali; 
• Să se studieze literatura de specialitate în vederea împărtășirii cunoștințelor acumulate; 
• Să se analizeze conduita copiilor în situații diferite; 
• Să conștientizeze că la baza educației stă dragostea care îi determincă pe copii să asculte fără nici o constrângere; 
• Să ofere modele demne de urmat. 

RESURSE UMANE: 
• Preșcolarii grupei mijlocii; 
• Educatoarele; 
• Consilierul școlar; 
• Părinții; 
• Alți membrii ai familiei 

RESURSE MATERIALE: 
- Sala de grupă, cărți psihologice educative, aparat foto, fișe de lucru, cărți pentru copii, jocuri pentru copii, reviste, lucrări realizate 

de copii. 
LOC DE DESFĂȘURARE: 

- Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Alba Iulia 
MODALITĂȚI DE REALIZARE: 

- ședințe cu părinții; 
- vizite, drumeții; 
- activități desfășurate împreună cu părinții; 
- expoziții cu lucrările copiilor. 

MONITORIZAREA PROIECTULUI: 
- implicarea părinților în activitățile desfășurate, susținerea și încurajarea copiilor; 
- încurajarea copiilor în a se exprima liber și a manifesta comportamente similare atât în mediul familial, cât și în cel educațional; 
- consolidarea relațiilor dintre educatoae și părinți.  

EVALUAREA PROIECTULUI:  
- expoziții foto; 
- expoziții cu lucrările copiilor. 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR  PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020 
Nr. crt. DENUMIREA ACTIVITĂȚII/MIJLOCUL DE REALIZARE DATA DESFĂȘURĂRII 

ACTIVITĂȚII 
OBSERVAȚI  

1. ”Cât de bine îmi cunosc copilul? ”–dezbatere și întâlnire cu consilierul școlii OCTOMBRIE 2019  

2. ”Dar din dar se face Rai ” – acțiune caritabilă cu sprijinul părinților –Casa de 
tip Familial ”Sf.Ana și Sf.Maria ” Cartierul Cetate Alba Iulia 

NOIEMBRIE 2019  

3. ”Iată, vine Moș Crăciun!” - serbare DECEMBRIE 2019  
4. ”Povești la gura sobei ”  activitate de lecturare povești - părinte-copil IANUARIE 2020  
5. „Prietenii mei,necuvântătoarele” lecție deschisă FEBRUARIE 2020  
6. ”Pentru tine mama mea”  - activitate practică părinte-copil MARTIE 2020  
7. ”Oul roșu și frumos de-nvierea lui Hristos” – lecție deschisă APRILIE 2020  

8. ”Călătorie în jurul Pământului?” – (mijloace de transport )lecție deschisă MAI 2020  
 
Bibliografie: 

-  Dumitrana M., 2000, Copilul, famila, grădinița” Ed. Compania, București; 
-  Dima S., 1997 „Copilăria, fundament al personalității” Ed.Imprimeria Coresi,. 
- Ecaterina Adina Vrăşmaş,2002 ,Consilierea şi educaţia părinţilor,Bucureşti,Editura „Aramis”;  

  
FAMILIA   ȘI   ȘCOALA 

 
Prof. Onescu Bogdan 

 Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, București 
 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv pentru formarea 
unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel 
care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de 
cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru a sigura 
reuşita şcolară. 

Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, oricât de competenţi ar fi educatorii. 
Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia 
dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea care urmează, iar copilul 
trebuie pregătit corespunzător.  

Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. Odată cu înscrierea într-o unitate de 
învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, dar nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile 
educative ale celor doi factori există mai degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia venind să o 
completeze pe a celuilalt. 

Mediul şcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional: 
• introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială; 
• oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi; 
• creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui; 
• îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învaţă să devină partener, să joace unele roluri sociale; 
• îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de existenţă; 
• stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei. 
   Din punctul de vedere al formării pentru viaţă a adolescentului, şcoala are trei sarcini specifice: 
• instruirea părinţilor privitor la lumea specifică adolescentului; 
• asumarea sarcinilor părinţilor în acele situaţii, când aceştia nu vor şi nu pot să adopte poziţia necesară pentru dezvoltatea 

adolescentului; 
• protecţia adolescentului de impertinenţa, agresivitatea sau indiferenţa din lumea maturilor (lucrul dirigintelui, al psihologului şcolar 

şi al pedagogului social). 
    Adolescentul nu se poate lipsi de comunicare, la fel cum o floare nu crește fără pământ, apă, soare. Aşa este în firescul vieţii umane: 

adolescenţii să traverseze o mare perioadă de transformări şi frământări, de căutări şi aflări de răspunsuri.... . Ar fi foarte rău dacă adolescenţii 
s-ar teleporta rapid, din lumea lor miraculoasă, contradictorie, uneori plină de neajunsuri şi suferinţe, sclipitoare şi tentantă, în lumea rece, 
calculată şi prea preocupată de grijile zilei de mâine, ale maturilor, care însă deţin cheia de aur a tuturor răspunsurilor. 

Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl are asupra dezvoltării copilului, pe când altele sunt 
dezinteresate. 

Parteneriatele dintre şcoală şi familii pot: 
a. ajuta profesorii în munca lor; 
b. perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;  
c. îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;  
d. îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor;  
e. dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor;  
f. conecta familiile cu membrii şcolii;  
În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă 

aspectele medicale, juridice etc. 
Un studiu realizat în ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoală–familie enumeră patru motive pentru care şcoala şi familia se 

străduiesc să stabilească legături între ele: 
a. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor;  
b. învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte a educaţiei se petrece în afara şcolii;  
c. cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, în special asupra motivaţiilor 

învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale părinţilor pot fi favorizate datorită dialogului cu şcoala;  
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d. grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au dreptul să influenţeze gestiunea şcolară. 
În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a părinţilor la activităţile şcolare. Pe parcursul 

mai multor ani de muncă la catedră mi-am pus mai multe întrebări legate de relaţia dintre şcoală şi familie. O întrebare a fost aceasta: ,,Cum 
am  îmbunătăţit eu  relaţia şcoală – familie?” Această relaţie s-a  îmbunătăţit  printr-un parteneriat adevărat între şcoală şi familie. Prin 
comunicarea bilaterală cu părinţii se creează un parteneriat strâns în sprijinul copiilor, se formează comunitatea şi cultura şcolii, cadru în 
care aceştia se simt ca acasă. Părinţii răspund la această cultură prin participarea la educaţia copiilor in moduri în care ei înşişi niciodată nu 
le-au cunoscut. Factorii care influenţează părinţii în implicarea lor în educaţia copiilor, includ: 

   1. nivelul educaţional al părinţilor; 
   2. grupurile din care ei fac parte; 
   3. atitudinea conducerii şcolii; 
   4. influenţele culturale; 
   5. problemele familiei în îngrijirea copilului 
            Comunicarea cu familiile despre programele şcolii şi progresul elevului se face folosind comunicări de la şcoala la familie şi de 

la familie la şcoala. Prin comunicare eficientă cu familia, aceasta ajunge să conştientizeze rolul în educaţie, rolul în integrarea cu succes a 
copilului său.  Am aplicat părinţilor elevilor pe care îi îndrum o serie de chestionare, pentru a-mi da seama de interesul pe care-l manifestă 
fiecare părinte pentru şcoală, pentru copilul său şi ce aşteptări au aceştia. Analizând  răspunsurile date de părinţi şi din discuţiile cu aceştia, 
am ajuns la concluzia că e nevoie de implicare şi colaborare pentru o educaţie valorică din perspectiva afectivităţii, a cunoaşterii, a 
trebuinţelor, atitudinilor, valorilor şi motivaţiei. Pentru ca parteneriatul să devină eficient, am propus o serie de acţiuni comune la care să 
participe atât elevii, cât şi părinţii lor sau alţi parteneri educativi din comunitate. Parteneriatele şcoală – familie vin în sprijinul îmbunătăţirii 
comunicării dintre părinţi şi profesori. Ele se evidenţiază în activităţi comune, participarea părinţilor la diferite cursuri în care se explică 
acestora ce înseamnă o regulă în familie, ce înseamnă o pedeapsă când  nu au fost respectate regulile şi ce înseamnă o laudă. În cadrul 
parteneriatelor se clădesc relaţii între indivizi, acestea fiind caracterizate de responsabilităţi şi cooperări reciproce. Nu-şi mai au locul idei, 
din partea profesorilor, de genul: “dacă familia ne sprijină şi noi ne vom putea face datoria” sau din partea familiilor: “noi am crescut acest 
copil, este treaba voastră să-l educaţi”. 

Raporturile dintre părinți și copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării lor, lucru de care ar trebui să 
fie conștienți toți părinții. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, ale părinților influentează atitudinile, comportamentul și 
modul de a fi al copiilor. 

Voi enumera câteva din posibile atitudini și comportamente ale părinților și implicațiile lor în formarea profilului moral al copilului. 
*,,Familia severă” - în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitate și echilibrul familiei. Severitatea este 

necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură. Ce s-ar întâmpla în cazul în care părinții aplică copiilor pentru orice abatere 
pedepse corporale? Atunci copilul crește timorat cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, simte nevoia să mintă, se îndepărtează afectiv 
și efectiv de părinți și își caută înțelegerea și afectivitatea în altă parte. Așa se nasc apartenențele la ,,găștile “ și ,,bandele” de minori. Mai 
gravă este situația când părinții sunt împărțiți în ,,tabere”: unul sever și unul indulgent. Astfel se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, 
trăsături de personaliate pe care nu și le dorește nici un părinte pentru copilul său. 

*,,Familia  permisivă” stă la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”. Asemenea copil va fi neajutorat, un egoist, un 
meschin, căci în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, în timp ce părinții, doar datorii. Un asemenea copil se adaptează și se 
încadrează cu mari dificultăți în colectivele de școală sau mai târziu la locul de muncă. 

*,,Familia rigidă” prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsă de încredere în sine, teamă de nereușită și sancțiune. Profesorul 
trebuie să intervină, după ce cunoaște situația reală, prin vizite la domiciliu, discuții cu părinții (în particular, nu în ședințe) sugerându-le cu 
discreție, tact și calm în ce mod și sub ce formă se poate atenua și echilibra severitatea. Profesorul trebuie să fie postura sfătuitorului și nu a 
judecătorului. 

*,,Familia libertină” creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împedică maturizarea socială a copiilor datorită 
preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși. Profesorul trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine a 
elevului, în sensul obținerii unor rezultate bune la învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea fermă în gardă a 
părinților în legătură cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor, deși este o sarcină neplăcută, este posibilă și necesară. 

Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. 
Realizarea parteneriatelor funcţionale presupune un sistem de activităţi cuprinse într-un plan pe termen scurt şi mediu, cu obiective 

şi responsabilităţi clare. Un parteneriat între cadrele didactice (profesionişti) şi familie este posibil numai dacă fiecare dintre cei implicaţi 
înţelege rolul pe care îl are în viaţa copilului. Părinţii au nevoie de educaţie pentru a şti cum să-şi crească copiii. Prezenţa părinţilor şi 
profesorilor împreună în activităţi de dezvoltare şi participare comunitară, influenţează pozitiv rolul lor în educaţia incluzivă. Dacă părinţii 
şi cadrele didactice lucrează împreună, se poate sprijini dezvoltarea copilului, iar cerinţele sale pot fi îndeplinite într-o măsură mai mare. 
Un parteneriat între familie şi şcoală nu se poate construi foarte repede, ci sunt necesare etape bine planificate. Această planificare duce la 
stabilirea unei relaţii de încredere şi cooperare activă cu cadrele didactice şi alţi profesionişti, familia fiind unul dintre factorii a căror 
contribuţie este foarte importantă în procesul de integrare şcolară a copiilor.  

Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. 
 

 Bibliografie: 
1. 1. Cerghit, I., Radu, I.T., Popescu, E., Vlăsceanu, L., (1997), Didactica, Editura Didactică și Pedagogică, București 
2. Elias, M., Tobias, S., Friendlander, B., (2007), Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor, Editura Curtea Veche, București 
3. Hedges, P., (2006), Personalitate şi temperament, Editura Humanitas, București 
4. Kant, Im., (1992), Tratat de pedagogie, Editura Agora, Iaşi 
 

FAMILIA - INFLUENȚĂ  HOTĂRÂTOARE  ASUPRA  FORMĂRII CARACTERULUI  COPIILOR 
 

Onofreiciuc Ionela 
 Șc. Primară PIATRA-STOENEȘTI, Jud. ARGEȘ 

Despre procesul educațional 
În contextul actual, în procesul educațional sunt antrenați diferiți factori, însă sunt solicitate cu prioritate școala, familia și 

comunitatea. Contribuția acestora va fi valoroasă dacă acești factori își vor unifica eforturile în același sens, urmărind aceleași deziderate. 
În situația în care concepțiile și proiecțiile celor trei sunt divergente, nu sunt în consens, educația unuia este în detrimentul celeilalte. Ideal 
este să existe unitate de vederi în definirea personalității copilului, iar demersurile educaționale pe care le întreprind să fie convergente, să 
sprijine eforturile celuilalt pentru un scop comun. 

Educația în familie 
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Familia ocupă locul central în viața copilului aici el își trăiește primii ani, află informațiile inițiale, își însușește valorile, începe să 
descopere lumea și pe sine, acumulează și simulează modele de comportament, care îi determină ulterior personalitatea.  

Educația în familie constă într-un ansamblu de acțiuni sistematice orientate spre formarea și dezvoltarea calităților intelectuale, 
morale și fizice ale copilului, acțiuni care încep să fie realizate odată sau chiar înainte de conceperea lui.  

Pentru orice persoană copil,adolescent,tânăr, adult familia este mediul natural cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltarea și 
afirmarea lui, asigurând condiții de securitate și protecție, atât fizică, cât și psihică, în orice perioadă a vieții. Aici se conturează concepția 
despre viață și conceptul de sine. Cei șapte ani de acasă, ca și lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. Dacă în familie nu doar s-a vorbit 
despre cele sacre, despre adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, toleranță, ci copilul a simțit cum e să fii iubit, a fost obișnuit să manifeste 
dragoste față de cei dragi, să-i respecte pe cei mai în vârstă, să spună adevărul, știind că va fi tratat cu îngăduință, să aprecieze binele și 
frumosul, să se îngrijească de cele sacre, acel copil va crește iubitor, politicos, tolerant, responsabil. 

Importanța exemplului pozitiv în procesul de educație 
Unul dintre cele mai eficiente mijloace în educația copilului este modelul sau exemplul. Este esențial ca acesta să fie unul pozitiv și 

utilizat cu pricepere. Importanța exemplului pozitiv în procesul de educație se bazează pe tendința înnăscută a copilului de a imita. Din 
frageda copilărie el imită persoanele care îi sunt apropiate. Incontestabil, pentru copil părinții constituie primele modele de viață și de 
comportament. Psihologii au ajuns la concluzia că, în copilărie, întregul comportament al copiilor reprezintă o copie fidelă a 
comportamentului părinților. De aceea, părinții trebuie să aibă mare grijă cum se comportă cu și în preajma copilului său, să conștientizeze 
faptul că el nu are nicio vină pentru problemele cotidiene, îngrijorările sau frustrările lor, trebuie să-și controleze nervii sau izbucnirile de 
mânie. El merită un mediu echilibrat și multă dragoste. 

Atmosfera afectivă în familie are o influență hotărâtoare asupra dezvoltării psihice în mica copilărie. În primii ani de viață copilul 
răspunde la tot ce se întâmplă în jur prin reacții emotive, care vor determina atitudinile de mai târziu. Năzuințele copilului se formează în 
copilărie, fiind influențat de cei din jur. În familie copilul învață limbajul ți comportamentul social, își formează aspirații și idealuri, 
convingeri și aptitudini, sentimente, trăsături de voință și caracter. Întotdeauna ambianța, climatul din familie influențează în raport cu natura 
sa, personalitatea copilului. Marele pedagog John Locke, convins de puterea exemplului în familie, afirma   Nu trebuie să faceți în fața 
copilului nimic din ceea ce nu vreți să imite. 

Din experiența profesională , am remarcat în ultimii ani o exacerbare a lipsei de bun simț și a violenței din partea copiilor, sub ochii 
îngăduitori ai părinților sau uneori, având consimțământul tacit sau vizibil al acestora, care din prea multă dragoste aprobă cu nonșalanță 
comportamentul reprobabil al acestora. 

Aceștia nu realizează că greșesc, cultivând acest tip de comportament dăunător, care ne amintește de personajul lui Caragiale. Mai 
târziu psihologul austriac A. Adler menționa că în formarea personalității copilului un rol important îl joacă constelația familială, relațiile 
dintre părinți și copii. 

Modelele de conduită oferite de părinți, calitatea afectivă a căminului familial creează condiții favorabile pentru formarea și afirmarea 
unei personalități, apte a se integra eficient în societate, respectând normele și legile acesteia. 

E bine să se țină cont de faptul că, lipsiți de influența benefică a unui mediu familial favorabil, deseori din cauza stilului 
comportamental neadecvat al părinților, al deficitului de afecțiune și încredere în relațiile cu aceștia, copiii ajung să săvârșească abateri de 
la normele de conviețuire socială. 

Influențele educaționale ale familiei asupra dezvoltării personalității viitorului adult 
Educația în familie ocupă un loc important în formarea puiului de om, care trebuie să găsească aici condiții de dezvoltare fizică , 

perceptivă, intelectuală, personală și socială. Din primii ani de viață personalitatea adultului de mai târziu prinde contur și se manifestă prin 
elemente concrete cum sunt temperament, caracter, însușiri, capacități, abilități și aptitudini. 

Cei șapte ani de acasă sunt hotărâtori în procesul de adaptare și integrare la viața socială și așa marcată de influențele mediului socio- 
economic. Familia trebuie să asigure sentimentul de confort și siguranță.  o ambianță frământată de tensiuni familiale, lipsită de afecțiune, 
stare de indiferență, cu acte de violență va duce la reacții de inadaptare în societate și reacții de respingere a acestuia în colectivitate. 

Zestrea de echilibru relațional și adaptativ pe care copilul o moștenește din tiparul reprezentat de familia sa este cea mai sigură 
investiție pe terenul viitoarei lui personalități, asigurndu-i detenta realizării de sine și a succesului în general. 

Din contră, dacă este crescut într-un climat tensionat, conflictual, instabil, copilului se poate inhiba, ba chiar se poate maturiza afectiv 
și conjunctiv. 

Familia este instituția primordială unde copilului se bucură de cea dintâi școală a vieții. Copiii învață din felul în care trăiesc. 
            ,, Dacă trăiesc în încurajare, copiii învață să fie încrezători. 
               Dacă trăiesc în acceptare, copiii învață să iubească. 
               Dacă trăiesc în aprobare, copiii învață să se placă pe sine. 
               Dacă trăiesc înconjurați de recunoaștere, copiii învață că este bine să ai un țel. 
               Dacă trăiesc împărțind cu ceilalți , copiii învață generozitatea. 
               Dacă trăiesc în bunăvoință și considerație, copiii învață respectul. 
               Dacă trăiesc în prietenie, copiii învață că e plăcut să trăiești pe lume.”                
 ( Doroty Law Nolte ) 
 ,, Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să 

știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” ( Maria Montessori – Descoperirea copilului ) 
“Într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deștept, cum să nu fie o adevărată religie 

iubirea de patrie și cum să nu-ți ridici fruntea, ca falnicii strămoși de odinioară, mândru că poți spune:”Sunt român!”(Alexandru Vlahuță) 
Carențele educaționale 

Toate instituțiile , comunitatea, societatea și adulții trebuie să garanteze și să asigure dezvoltarea normală a fiecărui copil, în orice 
colț al lumii, întrucât el este în germen viitorul , certitudinea, progresul și speranța. nedezvoltarea, devierea comportamentală, promiscuitatea 
și suferința fac din ce în ce mai multe victime printre copii, marcând destinul lor în chip nefericit. 

Uneori indiferența, alteori agresivitatea, lipsa de înțelegere și de afecțiune, neputința adulților ori marginalizarea de către societate, 
familie și chiar instituții sunt responsabile de o autentică degradare umană, înjositoare pentru copil, dar și pentru mediul în care trăiește. 

În Noul Testament se scrie dacă rădăcinile sunt sfinte atunci și ramurile sunt. Această parabolă ne subliniază faptul că dacă răul 
coboară spre copii și ajunge să-i infesteze, atunci și trunchiul și ramurile națiunii se vor ofili, iar copacul va putrezi.  

Ca educatori, ne revine sarcina imensă a educației copiilor. Nu numai cu numele, ci cu fapta și cu vocația trebuie să reflectăm 
stăruitor, să acceptăm libertatea de afirmare, posibilitatea de a achiziționa comportamente adecvate și discernământ în ceea ce facem. 
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ROLUL  FAMILIEI  ÎN  EDUCAREA  COPILULUI 

 
Prof  de psihopedagogie specială  Pascu Mădălina 

Șc. Gimn. Specială Sf Mina Craiova 
                
          După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în familie, de aceea școala 

şi mediul familial vor trebui să se întrepătrundă. Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare polivalentă ,cu o 
personalitate bine definită  şi armonioasă. Părinţii sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia , învăţătură şi 
pregătirea profesională a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru realizându-se 
prin formarea continuă, concepută atent , după principii valoroase , copilul dobândind funcționalități și abilități  multiple . Dragostea, 
familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi 
diverse. Este foarte importantă în educaţia din copilarie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. Tot din 
mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur,mai târziu diversificând desigur modalitățile de informare 
putând ajunge  autodidact. Individul va repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va avea  păreri, idei, concepţii asemănătoare 
cu cele văzute la cei apropiați sau față de cei pe care se atașează emoțional mai mult, în prima parte  a vieții. Calitatea educaţiei primite în 
familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor şi al familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral şi 
comportamental.  

          Funcţia principal a familiei - educarea copiilor este deformată cu largi şi dramatice consecinţe, astăzi, motivele fiind dintre cele 
mai diferite: lipsa timpului din cauza diverselor sarcini , situaţia financiară grea, violenţa, lipsa de comunicare. Singurul liant al familiei ar 
trebui sa fie  dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata şi respect. Familia este unicul loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, 
drag şi important  pentru fiecare membru al ei, unde persoana ar putea să se pronunţe sincer asupra tuturor problemelor, ar putea fi înţeleasă, 
susţinută, încurajată, unde s-ar putea relaxa nu numai fizic ci şi spiritual. 

         Astfel, este necesar ca, părinţii şi managerii familiei- soţul şi soţia, să-si creeze un statut de parteneri egali, manifestându-se în 
interacţiune, cu drepturi şi obligaţii egale, înlăturând astfel orice fel de discriminare, care dăunează vieţii de familie, educaţiei si socializării 
corecte a copiilor. Există patru stiluri parentale care depind nu numai de personalitatea părintelui, de modelul său educative, ci şi de alţi 
factori: mediul, cultura şi educaţia, tradiţiile, structura familiei, profesiile părinţilor etc. Analizând comportamentul părintilor față de copiii 
lor s-au observat  patru stiluri de educație : stilul exigent, autoritar, permisiv şi neimplicat. Stilul exigent se caracterizează prin faptul că 
părinţii manifestă sensibilitate şi ȋsi exprimă afecţiunea faţă de copii, dar ȋn acelaşi timp, impun standarde foarte ȋnalte de comportament 
argumentându-şi motivele. De asemeni, acest stil se defineşte printr-un control ferm ȋn contextual unei relaţii calde şi favorabile. Stilul 
autoritar impune un control ȋnalt al controlului dar şi un nivel scăzut al căldurii părinteşti. Standardele sunt severe pe fondul unor ameninţări 
şi pedepse exagerate. Există foarte multe reguli care trebuiesc respectate cu stricteţe. Copiii capătă neȋncredere ȋn capacitatea lor de a se 
descurca singuri. Nu pot lua independent decizii. Părinţii autoritari nu manifestă afecţiune ci dimpotrivă pot induce frica. Copiii devin astfel 
rebeli. Stilul permisiv implică un nivel ridicat afecţiunii şi un nivel scăzut al controlului. Copilul este ȋncurajat să-şi exprime punctul de 
vedere. Părinţii evită confruntările directe cu problemele comportamentale ale copiilor şi intervin numai când acţiunile au consecinţe grave, 
stabilesc puţine reguli şi cedează deseori ȋn faţa insistenţelor copiilor. Stilul neimplicat (neglijent) se manifestă prin niveluri scăzute şi din 
punctul de vedere al căldurii sufleteşti şi controlului. Copiilor nu li se impun reguli, nu li se acordă deloc atenţie, ȋncurajare sau sprijin.  

       A fi părinte în sec. XXI, într-o periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale, este o misiune din ce în ce mai 
dificilă,uneori e nevoie de a depăși modele învechite primite de la părinții lor sau e nevoie de a dobândi o sensibilitate crescută în a întelege 
nevoile reale ale copiilor lor ,dând dovadă de flexibilitatea în concepţii şi atitudini atunci când se impune situația. Demersul de schimbare 
a practicilor educative în familie, ca şi a atitudinilor legate de libertatea copiilor, de dorinţa lor de independenţă, de opinia lor, de participarea 
lor la viaţa de familie este, pe de o parte grăbit de modelele preluate din ţările occidentale, iar pe de altă parte, de cerinţele mereu noi, 
apărute firesc ,ca urmare a cuceririlor economice si sociale ,ale tinerei generaţii.Totuși ar trebui ca următoarele aspecte să fie considerate 
axiale și de neînlocuit ¬ preocuparea permanentă a părinţilor de a-şi ridica nivelul pregătii profesionale pentru a putea fi model şi pentru a 
sprijini proprii copii ȋn dezvoltare; ¬ asigurarea unui climat emoţional-afectiv echilibrat; ¬ cunoaşterea de către părinţi a obligaţiilor socio-
educative faţă de instituţia de ȋnvăţământ la care este ȋnscris copilul; ¬ antrenarea copiilor, ȋn funcţie de particularităţile de vârstă, la viaţa 
şi munca variată a familiei, evitîndu-se situaţiile de a li se oferi totul de-a gata în satisfacerea trebuinţelor lor; ¬ sprijinirea copiilor la 
învăţătură, prin supravegherea şi ȋndrumarea lor ȋn efectuarea temelor, lucrărilor şcolare etc.; ¬ să li se acorde copiilor mijloace materiale 
şi financiare (bani) în limita necesităţilor fireşti, evitându-se exagerările în această direcţie, chiar în situaţiile când părinţii care au venituri 
mai mari; exagerările pe această linie vor avea urmări negative, copiii folosind necorespunzător surplusurile băneşti, îndeosebi. Părinţii 
trebuie să satisfacă trebuinţele (ale copiilor, dar nu trebuie să se sacrifice pe ei înşişi, satisfăcându-le egoismul. Firesc ar fi ca un copil să 
ajungă să spună: îmi este suficient o numită sumă de bani, spunându-le părinţilor: aveţi grijă şi de voi!, ceea ce ar face pe părinţi să 
înţeleagă şi limitele familiei pentru satisfacerea trebuinţelor lui; ¬ să se manifeste o autoritate părintească raţională, umană, justă; nici 
dragoste exagerată, nici exigenţă exagerată, brutală, nici părinţi toleranţi şi indulgenţi, nici părinţi tirani. 

          Complexitatea problemelor lumii contemporane cere deschidere şi flexibilitate ȋn raporturile din cadrul parteneriatului 
educaţional, școală-părinte, prin cadrele specializate poate să ofere sprijin și îndrumare părinților atunci când aceștia par a nu putea oferi  
copiilor  ceea ce este necesar .Școala are rolul de a asigura părinţilor asistenţă de specialitate, informându-i asupra etapelor de evoluţie a 
copiilor şi venind în sprijinul celor ce întâmpină dificultăţi în înţelegerea responsabilității de părinţi şi în îndeplinirea cu succes a educării 
copiilor. Ocaziile de a discuta cu părinţii pentru a găsi împreună soluţii la situaţiile problematice cu care se confruntă copilul preşcolar 
trebuie căutate chiar şi atunci când ele nu se oferă cu uşurinţă. În general ele sunt prilejuite de acele momente în care copilul este adus la 
școală sau când programul școlar  s-a ȋncheiat şi copilul pleacă acasă, sau cu prilejul diferitelor evenimente festive care se organizează la 
nivelul școlii : aniversări, onomastici, festivităţi, lectorate cu părinţii, consultaţii pedagogice etc.Învățătorul sau dirigentele  ține legătura 
permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul 
la portofoliul copilului poate a fi eficient şi multumitor pentru ambele părţi. Familia educă prioritar copilul, școala continuă pe coordinate 
noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat bine  în familie. 
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 DIMENSIUNEA SPIRITUALĂ CA VALOARE A FAMILIEI 

 
Prof. Pasti Nicoleta 

 Liceul cu Program Sportiv, Brăila 
 
    

 Dată fiind complexitatea procesului dezvoltării umane, dimensiunile sale interconectate sunt de natură biologică, cognitivă, social-
emoțională și spirituală. Dezvoltarea spirituală se referă la conștientizarea și dezvoltarea relației pe care fiecare om o are cu o putere divină 
care se află în interiorul său, în inima sa. În felul acesta el face saltul către o nouă treaptă evolutivă a procesului transformării de sine, prin 
identificarea și cunoașterea din ce în ce mai profundă a propriului înțelept interior, ancorat prin legături impalpabile de înțelepciunea 
universală. 

  Astăzi, mai mult decât oricând, în această epocă marcată de idolatrizarea succesului material, de confuzie și de violență, se resimte 
o nevoie acută ca părinții să își asume rolul de educatori spirituali ai copiilor lor. Un drum spre atingerea succesului este calea spirituală. 
Acest tip de succes se referă la aptitudinea noastră de a iubi și de a manifesta compasiune, capacitatea noastră de a simți bucurie și de a dărui 
sentimentul celor din jurul nostru, certitudinea de a ști că existența fiecăruia servește unui scop și un sentiment de conexiune cu forța 
creatoare a universului. Iubirea și compasiunea pot deveni gura de oxigen firească ce însuflețește viața fiecăruia. Dimensiunea spirituală a 
succesului aduce împlinirea de sine deoarece descoperi în fiecare zi sensul vieții în simplitatea și miracolul existenței. Deepak Chopra susține 
că adevărata hrană pe care o putem dărui copilului este hrana spirituală și crede în importanța transmiterii acestei aptitudini cât mai devreme 
posibil prin orice fel de mijloace pe care un copil le înțelege. Pentru copilul mic, de la 0 la 1 an, legătura spirituală se realizează printr-o 
atingere delicată, îmbrățișare, asigurarea siguranței în fața oricărui neajuns, joacă și acordarea atenției. Pentru copilul care începe să facă 
primii pași, datoria părintelui e să îi comunice că lumea e un loc sigur și să-l încurajeze să depășească orice limită, să prețuiască libertatea 
în ciuda vreunei răniri ocazionale survenite atunci când un copil se lovește de lucrurile care îi stau în cale. Perioada de la 2 la 5 ani se referă 
la întărirea sentimentului de stimă de sine al copilului în care părinții trebuie să canalizeze nevoia de putere a copilului spre atribuirea de 
sarcini și provocări, din care să învețe ce înseamnă echilibrul. Pentru perioada de la 5 la 8 ani, cuvintele-cheie sunt dăruire, împărtășire, lipsă 
de prejudecăți, toleranță, adevăr. Aceste concepte abstracte pot fi asimilate deoarece un copil, chiar dacă nu le poate înțelege, le simte pentru 
că le aduc o stare de bine. Copiii de la 8 la 12 ani trebuie să fie susținuți în dezvoltarea personalității, a spiritului de independență, a analizei 
personale sau cum să procedeze pentru ca rezultatul să fie o stare de bine. Copiii sesizează diferența dintre ceea ce spun și felul în care se 
comportă părinții.  De la 12 la 15 ani, părinții încep să realizeze că apar nevoi pe care ei nu mai pot să le împlinească și încep să realizeze 
că trebuie să le dea libertate copiilor și să aibă încredere că aceștia sunt capabili să facă față unei lumi dominate de responsabilițăți și presiuni. 
Adolescența este o etapă a conștientizării sinelui, însă mai poate fi și o etapă a conștiinței de sine. Deepak Chopra integrează în educația 
copiilor șapte legi formulate astfel încât să poată fi asimilate: „Orice este posibil; Dacă vrei să primești, trebuie mai întâi să dăruiești; Când 
faci o alegere, de fapt schimbi viitorul; Nu te împotrivi – lasă-te dus de val; De fiecare dată când îți dorești sau vrei ceva, de fapt plantezi o 
sămânță; Bucură-te de călătoria ta; Te afli aici pentru un anumit motiv”.  

Așadar, în această nouă viziune autorul  a descris un alt gen de datorie și menire, în care părintele nu reprezintă o autoritate, ci suflet 
alături de  sufletul copilului. 

Acum 2500 de ani, înțeleptul chinez Confucius considera că orice schimbare pe care dorim s-o întreprindem în viața noastră trebuie 
să înceapă din interior și poate fi atinsă prin asimilarea virtuții în plan sufletesc, devine un mod de existență urmat de puterea individului de 
a-și transforma familia, comunitatea, națiunea. Virtutea înseamnă a iniția acțiunea cuvenită pentru a obține rezultatul cuvenit. Pornind de la 
această înțelegere, Shirley Yuen explorează omenia, înțelepciunea și curajul ca fiind cele trei virtuți esențiale în crearea unor legături 
profunde și de durată cu copiii. Aceste virtuți constituie cheia evoluției spre statutul de părinți mai buni și mai eficienți. Practicarea virtuții 
în creșterea și educarea copiilor duce la două beneficii: în primul rând, determină schimbări în propria persoană – oameni mai buni, părinți 
mai buni -, în al doilea rând, determină cultivarea spontană a virtuții în copii, deoarece toți experții în parenting sunt de acord că modelul 
cel mai important pentru copil sunt părinții.    

Confucius considera că omenia, înțelepciunea și curajul sunt cele trei virtuți universale. Virtutea este pentru autoeducare, pe când 
parentingul este pentru creșterea copiilor noștri, însă amândouă acționează pentru îmbunătățirea relațiilor interumane. Mai mult, 
manifestările de comportament ale copiilor sunt direct asociate cu propriile noastre acțiuni. Omenia ne învață cum să ne iubim cu adevărat 
copiii, cum să-i îndrumăm apelând la disciplină și respect și cum să fim generoși cu timpul și grija noastră iubitoare. Cele cinci calități ale 
părintelui omenos sunt: respectul, iertarea, sinceritatea, hărnicia și generozitatea. „Omenia înseamnă a te stăpâni de la ceea ce dorești să spui 
și să faci, astfel ca să poți păstra decența”. Când sunt tulburați sau furioși, adesea părinții spun și fac lucruri pe care ulterior le regretă. 
Durerea cauzată de cuvintele jignitoare venite din partea părinților poate să dureze toată viața. Virtutea omeniei ne învață să ne controlăm 
impulsivitatea, să nu rostim și să nu facem lucruri necuvenite. Mulți experți în parenting sugerează ca, atunci când se încing spiritele, atât 
părinții, cât și copiii să ia o pauză de cinci minute. Copilul e văzut astfel ca o persoană tânără și imatură, care merită să fie îndrumată cu 
respect. Omenia ne cere să-i iubim pe alții chiar dacă ne-au dezamăgit sau suntem furioși pe ei. Cea mai dificilă parte a creșterii și educării 
copiilor este de a separa acțiunile copilului de persoana acestuia ca atare. Furia și devotamentul părintesc nu pot pur și simplu să coexiste; 
una dintre ele trebuie să dispară. Copilul trebuie să știe că-l vom iubi, chiar dacă a făcut ceva rău, pentru că un copil care crede că părinții 
nu-l iubesc nu poate învăța niciodată cum să se iubească pe sine, iar dragostea față de sine este temelia unui om fericit și echilibrat. 
Compasiunea înseamnă a percepe emoțiile altei persoane și este răspunsul ce trebuie cultivat pentru a împiedica manifestările de violență la 
adresa altei ființe. Înțelepciunea este virtutea care ne permite să facem alegeri bune și să luăm decizii judicioase, cum să înțelegem 
problemele copiilor, cum să ne recunoaștem greșelile și să învățăm din ele.  

Spre deosebire de inteligență, înțelepciunea nu este înnăscută, ci trebuie cultivată. Ea este modelată nu numai de  educație, ci și de 
gândire și experiență și este cultivată în interiorul nostru, bazându-ne pe cunoaștere, contemplare. Înțelepciunea se referă la deosebirea 
binelui de rău și ne îngăduie să ne prevedem consecințele acțiunilor. Dacă nu știm care sunt gândurile copiilor noștri, va fi greu să le prezicem 
acțiunile și comportamentul sau să-i ajutăm pe ei să ia decizii personale. Părinții trebuie să decidă asupra tipului de hotărâri pe care copiii 
lor sunt capabili să le ia la diverse vârste, cum să fie responsabili pentru consecințele hotărârilor lor, fără a-i învinovăți ulterior pe alții și 
fără a-și regreta alegerea. În funcție de vârsta copilului, părinții pot lua în considerare următoarele opțiuni: atenția acordată comportării bune 
și ignorarea comportării rele, înțelegerea adevăratei necesități dinapoia comportării inadecvate a unui copil, deprinderea cum să ceară 
lucrurile pe care și le dorește și să învețe cum să negocieze în mod politicos, amplificarea comunicării cu copilul, faptul de a-l învăța pe 
copil să-și dezvolte motivul corect al acțiunilor sale, stabilirea unor granițe rezonabile. Curajul este puterea interioară de a face ce este bine, 
în ciuda obstacolelor și dificultăților. Părinții au nevoie de curaj pentru a primi puterea de a-și depăși teama dinlăuntrul lor: frica de 
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schimbare, frica de pierdere a controlului și frica de a le da drumul copiilor în viață. Ne ajută să perseverăm când lucrurile merg prost și să 
cutezăm să întreprindem schimbări pozitive chiar dacă este mai simplu să procedăm în alt mod. Perseverența este un act de curaj pentru un 
părinte pentru că înseamnă a răspunde la o obligație mai mare decât dorințele personale, obligația de a îngriji și de a proteja. Obligația de a 
face tot ce putem mai bine e considerată temelia moralității. 

Dimensiunea spirituală asupra educării și dezvoltării ulterioare a copilului este apreciată și de psihologul Elena Anghel care atrage 
atenția asupra influențelor pozitive sau negative ale stărilor emoționale, cognitive, voliționale, motivaționale și spirituale ale celor doi părinți 
chiar din momentul concepției. Autoarea afirmă că „bărbatul și femeia sunt singurii responsabili de caracteristicile copilului pe care îl vor 
aduce pe lume, de formarea structurii profunde a copilului. Dacă un bărbat nu a lucrat niciodată asupra lui însuși pentru a se înnobila și 
purifica, adică a evolua spiritual, el va da mamei germenele unei ființe obișnuite sau cu un potențial distrugător pentru filonul familial. 
Ingredientele pe care mama le va oferi germenului dat de tată depind și ele de gradul de evoluție spirituală a acesteia”. 

 Rolul de părinte se învață. Familia nu este un dat, ci este o construcție aflată într-o permanentă reconstrucție, asigurându-și astfel 
salturi adaptative prin trecerea de la un echilibru la altul. 
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FAMILIA ROMÂNEASCĂ, TENDINȚE ACTUALE 

 
                                                                                 Prof.înv.primar Pavilescu Gabriela      

                               Școala Gimnazială Nr.1 Gura Văii 
 

    Familia a fost, dintotdeauna, apreciată ca fiind o importantă instituție socială, pentru multiplele funcții pe care le îndeplinește. Rolul 
ei în formarea copilului pentru viață este hotărâtor. 

     Dacă în domeniul instrucției, școala îi asigură copilului pregătirea pentru activitatea profesională, în domeniul structurilor de bază 
ale personalității, fiecare individ evoluează pe baza moștenirii ereditare, iar din punct de vedere formativ, în special în domeniul moral, 
caracterul și conduita generală poartă amprenta climatului familial și a influențelor primare. 

     Schema fundamentală a grupului familial, a creșterii copiilor se formează pe modelul relațiilor dintre aceștia și copil. S-a subliniat că 
cea mai mare parte dintre părinți educă așa cum au fost educați. 

     Familia nu oferă numai premisele socializării. Ea oferă copilului și posibilități de a se defini și precizia pe sine, prin jocul 
comparațiilor, al imitațiilor, al rivalităților, de a-și însuși modelele care individualitatea sa în formare se poate referi în mod constant, 
posibilitatea de a-și descoperi, cu alte cuvinte, poziția proprie în universul social. Grupul familial joacă deci același rol și în cucerirea 
coerenței personale. 

     Particularitatea care distinge constelația familială care o explică și o încadrează într-un statut absolut original este afecțiunea care 
leagă pe fiecare membru al ei de toți ceilalți membri. Factorii psihici, climatul psihic, dinamica afectivă stau ca atare la baza întregii vieți 
de familie și ignorând aceste elemente, orice intenție, orice prestație educativă devine de neînțeles. ,,Constelația familială este un tezaur de 
afectivitate. Relațiile dintre mamă și sugar, de pildă, nu sunt negreșit străine de orice intenție educativă-mama caută să formeze la copil 
deprinderi și ritmuri ce se adresează deocamdată vieții biologice-dar cu ce se pot impune aceste intenții în fața covârșitoarelor forțe psihice 
declanșate de legăturile existente între cele două ființe?”(5) 

     Trebuie să recunoaștem că un loc important îl ocupă acel element imponderabil: atmosfera familială, atmosfera când voioasă, când 
de îngrijorare, calmă sau efervescentă, amorțită sau agitată, tolerantă, sensibilă sau insensibilă la dorințele copiilor. De atmosferă depind 
sentimentele de siguranță sau nesiguranță care au atâta influență asupra dezvoltării individului. 

     Considerăm totuși că cel puțin la fel de important este a privi atmosfera familială în dominantele ei stabile, ca plan de fond. Din 
această perspectivă, variațiile de tonalitate apar ca mai puțin semnificative. Există climate familiale constant agitate sau constant calme, 
climate de armonie sau climate de neînțelegere, climate de solidaritate sau climate de ostilitate și rivalitate, există, în sfârșit, climate senine, 
după cum există stări permanente de tensiune și dezechilibru care se pot datora și copiilor, dar care depind esențial de tonalitatea de fond 
imprimată de părinți, depind de capacitatea lor de a înțelege și îndruma copiii, depind de existența sau absența acelor elemente de bază care 
condiționează formula înțelegerii între soți. Climatul de fond este acela care determină în primul rând formarea personalității copilului, care 
echilibrează capacitățile afective și intelectuale, care determină în ultimă instanță calitatea socializării și unirii depline în familie.  

      O constelație familială-cum remarcă Cornelia Dumitriu-veșnic frământată de tensiuni, distorsionată, deformată prin lipsa de 
afecțiune mutuală a membrilor ei sau din cauza unor sentimente de afecțiune greșit înțelese și exploatate, deformată de defecte ale părinților, 
de viciile sau neînțelegerile lor, de certuri, de acte de violență constituie un mediu traumatizant pentru conștiința copiilor. Traume de multe 
ori ireversibile pot rezulta și dintr-o structură disimetrică a familiei, părinte absent, părinte sau copil unic, preferințe manifestate de părinte 
pentru unul din copii. 

     Viața de familie oferă o nouă treaptă de maturizare și diferențiere afectivă, prin nota de respect față de autoritatea paternă și dragostea 
față de frați și surori. O familie dezinteresată, lipsită de afecțiune și încredere în copil este traumatizată pentru copil și îl face să privească 
societatea cu teamă, neîncredere și suspiciune. 

      Dependența vitală de părinți, autoritatea și prestigiul acestora, câștigate prin experiența directă a traiului în comun, conștiința-
dobândită de copii prin aceeași experiență-că părinții sunt ființe care pot rezolva orice problemă sau dificultate întăresc în copii încrederea–
profundă, cel puțin până la vârsta adolescenței-în capacitatea și știința părinților. Pentru copil, această încredere constituie unul din 
suporturile esențiale ale imaginii lui despre lume și despre relațiile interumane. Lipsa acestui suport, scandalurile permanente, spectacolul 
ostilității dintre părinți produc o gravă dezorientare în conștiința lui. Este absolut condamnabil, a da ocazia copilului să asiste la manifestarea 
acestei ostilități și mai ales la actele de violență. Sensibilitatea deosebită a copilului percepe cu consecințe asemănătoare și nuanțe mai 
subtile de dezacordul dintre părinți, pe teme morale, sociale, literare, estetice, etc. Inconvenientul este acela că, intuind acest dezacord numai 
pe plan afectiv și neputându-i interpreta sensul cultural sau intelectual, contrastul dintre opinii apare în ochii copilului ca o manifestare de 
ostilitate. Cu atât mai mult trebuie să se evite a oferi copilului spectacolul discuțiilor în contradictoriu, atunci când părinții afișează credințe 
și mentalități fundamental antagonice, cu atât mai mult cu cât în asemenea ocazii fiecare interlocutor înclină să ia ca ostatec chiar pe copil 
care este prea neexperimentat pentru a-și forma o opinie personală. 

            Aceasta nu înseamnă că  orice discuție în contradictoriu trebuie interzisă. Asemenea discuții pot fi chiar utile pentru experiența 
copilului, dar numai atunci când el are îndreptățirea și posibilitatea de a participa prin opinii personale, străine de orice angajare afectivă 
față de un părinte sau altul. 
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            Membrii adulți ai familiei și în primul rând părinții trebuie să fie conștienți că prin eforturile lor de a întreține un climat destins, 
senin, ei așază prestația educativă pe cea mai solidă bază posibilă. Calmul, răbdarea, silința de a se situa la nivelul capacităților copilului, 
dorința de a-l ajuta afectiv pe copil și nu adoptarea celei mai comode soluții, actele de bunăvoință, de simpatie, generozitate lucidă, acestea 
sunt atitudinile care trezesc încrederea copilului, îl reconfortează, îl fac să se simtă în siguranță, dar mai ales trezesc dorința lui de a răspunde 
încrederii pe care i-o acordă părinții. 

              ,,Pentru a educa un copil trebuie mai întâi și fără încetare să te educi pe tine!”(A.Berge) 
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ISTORICUL  CONCEPTULUI  DE  FAMILIE 
Prof.  Petnaise Dănuț 

  Liceul Teoretic Special “ Iris”  Timișoara 
 

Familia este un fenomen social, un mod de viaţă în societate. Neputând fi concepute în afara societăţii, relaţiile sociale reprezintă 
legăturile care se stabilesc între oameni. O importantă ramură a acestor relaţii sociale o constituie relaţiile de familie care au fost 
caracterizate ca fiind „bogăţia unei societăţi”. Istoricul familiei influenţează prezentul ei, atât în ceea ce priveşte aspectele legate de 
continuitate, cât şi pe cele referitoare la modificările şi/sau întreruperile tradiţiei.  

Fenomen social – familia – a evoluat în timp şi în spaţiu sub influenţa diverşilor factori economici, sociali şi politici, suferind 
modificări importante determinate de natura organizării sociale. Conducerea familiei, raporturile dintre membrii aceleiaşi familii, statutul 
copiilor sunt total diferite astăzi faţă de cum le-au conceput anticii. Mult înaintea naşterii „legiuitorului” au apărut diferite norme care 
guvernau familia, ca rezultat a unor practici, a unor obiceiuri străvechi ce îşi au originea în vechile credinţe religioase. Din analiza formării 
familiei antice reiese importanţa covârşitoare pe care au avut-o normele religioase, atât în constituirea acesteia cât şi în evoluţia ei. Când s-
a format cetatea, legiuitorul a preluat aceste norme şi, de-a lungul timpului, le-a adaptat epocii.  

Formă de convieţuire umană ancestrală, familia nu a putut rămâne în afara sferei de reglementare a dreptului. În dreptul roman, 
termenului de familie i-au fost atribuite mai multe sensuri, însă înţelesul cel mai complet al noţiunii de familie, cuprindea pe cei care locuiau 
în acelaşi domus şi care se aflau sub autoritatea aceluiaşi pater familias: soţia căsătorită cum manu, fiii cu soţiile lor, fiicele şi nepoatele 
până la căsătoria cum manu, sclavi, precum şi toate bunurile aparţinând acestora. Ulterior, familia patriarhală s-a extins, incluzând şi 
persoanele adoptate şi copiii legitimaţi (adoptaţi sau adrogaţi). Familia romană avea la bază căsătoria, care era precedată de logodnă; se 
făcea diferenţa între căsătoria cum manu şi căsătoria sine manu. În ce priveşte efectele căsătoriei, acestea erau diferite în funcţie de natura 
sa. Adrogaţia înseamnă adoptarea unui tânăr care, el însuşi era pater familias. În fapt, prin aceasta o întreagă familie intra sub puterea altui 
pater familia, soţia intra sub puterea soţului sau a socrului, dacă socrul era pater familias. Soţul avea asupra ei drept de viaţă şi de moarte. 
În cazul căsătoriei sine manu femeia îşi păstra statutul juridic anterior. În privinţa raporturilor patrimoniale, în cazul căsătoriei cum manu, 
femeia alieni juris, îşi menţinea după căsătorie incapacitatea patrimonială, iar femeia sui juris căsătorită cum manu îşi pierdea capacitatea 
patrimonială. În cazul femeii alieni juris căsătorită sine manu, aceasta rămânea în continuare lipsită de capacitate patrimonială, în vreme ce 
femeia sui juris căsătorită sine manu rămânea pe mai departe stăpâna averii sale pe care o administra cu consimţământul tutorelui său, în 
acest ultim caz aplicându-se regimul separaţiei de bunuri. Dreptul roman autoriza divorţul într-o manieră largă fără intervenţia 
judecătorului, chiar şi fără consimţământul ambilor soţi; repudierea unilaterală era posibilă, atât din partea femeii cât şi a bărbatului. Dreptul 
roman, consacra reglementări legale familiei şi căsătoriei, familia romană, ca formă de comunitate umană proprie societăţii gentilice, fiind 
o familie patriarhală dominată de autoritatea unui pater familias, familie patriarhală de tipul cel mai pur: autoritatea absolută a părintelui, 
starea de dependenţă accentuată a soţiei şi a copiilor, rudenia numai în linie paternă. În consecinţă, la baza familiei nu stătea rudenia de 
sânge, raporturile familiale având la bază o legătură juridică între membrii ei.  

Această formă a familiei a purtat denumirea de familie agnatică; pe măsură ce puterea lui pater familias s-a diminuat, rudenia 
agnatică a fost înlocuită cu cea cognatică, ce avea la bază legătura de sânge.  Vestigiile vieţii materiale coboară pe teritoriul ţării noastre în 
timp, cu circa nouă sute de milenii înainte de Hristos, în dezvoltarea ei populaţia ce a trăit pe acest teritoriu parcurgând toate etapele 
principale ale istoriei omenirii. De la ceata primitivă din paleoliticul inferior, populaţia a trecut şi pe teritoriul României de astăzi, la ginta 
matriarhală – în perioada neolitică, şi la organizarea patriarhală odată cu prelucrarea metalelor.  

Referitor la formele căsătoriei, din perioada organizării patriarhale, textele lui Herodot şi cele ale lui Xenofon, vorbesc de 
cumpărarea soţiei la triburile trace, „ceea ce nu ar exclude această practică şi la geto-daci”. Pentru această perioadă textele amintesc de 
existenţa poligamiei: atestată de Herodot pentru popoarele trace în general, fiind confirmată de Menandru pentru geto-dacii din sec. al IV-
lea î.Ch. Că geţii erau poligami, o spun izvoarele amintite însă, despre daci, singurele izvoare sunt posterioare reformei lui Deceneu. După 
această reformă poporul a ajuns să considere căsătoria ca o legătură inviolabilă între bărbat şi femeie, monogamia înlocuind poligamia. De 
la Horaţiu aflăm că fidelitatea femeii era foarte mare la daci, adulterul fiind pedepsit cu moartea. La 106 d.Ch., dacii au fost învinşi de 
Traian şi Dacia redusă la o provincie romană. Noii stăpânitori urmărind să-şi consolideze poziţia lor aici, au colonizat această provincie cu 
elemente romane sau romanizate aduse din tot Imperiul Roman – ex toto orbe Romano. Însă marea majoritate a populaţiei a continuat şi 
după cucerire să fie formată din geto-daci. În timpul stăpânirii romane dacii liberi şi-au păstrat vechile lor instituţii politico-juridice, deşi 
sistemul de drept roman nu le era străin, dreptul roman constituind un factor de unificare a provinciei şi, totodată, de integrare a acesteia în 
marea familie de drept, denumită mai târziu „romano-germanică”.  

După retragerea aureliană din anii 271-275 d.Ch. şi până la mijlocul sec. al XIII-lea, Ţările Române au cunoscut năvălirile barbare: 
goţii, hunii, gepizii, avarii, slavii, bulgarii, ungurii, pecenegii, cumanii şi tătarii, toţi şi-au pus într-o măsură mai mare sau mai mică, 
amprentă asupra vieţii populaţiei rămasă după retragerea aureliană.  

În timpul migraţiilor, locuitorii autohtoni s-au călăuzit după norme juridice proprii ce reproduceau în parte, alături de vechile norme 
geto-dacice, prevederile dreptului roman provincial. „Obiceiul pământului” nu este creaţia unui moment oarecare din trecut, ci produsul 
unui îndelungat proces istoric care, în linii mari coincide cu însuşi drumul urmat de poporul care l-a aplicat. Dominaţia bizantină din sec. 
X-XIII d.Ch. în spaţiul ponto-danubian nu a rămas fără urmări sub aspect politico-juridic. Imperiul bizantin a dat ţărilor răsăritene un model 
de organizare politică, administrativă, religioasă; le-a dat o credinţă; le-a dat o legislaţie; le-a dat un ideal de artă şi un ideal de cultură. 
Românii, ruşii, sârbii, bulgarii au suferit cu toţii această influenţă. Feudalismul timpuriu al sec. IX-XIV d.Ch. reprezintă perioada constituirii 
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ţărilor şi utilizării „Legii ţării”. Geto-dacă sau romană, cu influenţe slave mai puternice sau mai atenuate, această „lege a ţării”, acest 
„obicei al pământului” nu a încetat niciodată să trăiască, el regăsindu-se mai târziu în hrisoave, urice, în poruncile domneşti, în zapise şi în 
scrierile cronicarilor, dar şi în comoara folclorului român.  

La baza familiei se afla căsătoria, precedată, de regulă, de logodnă, rudenia – până la grade depărtate – constituind un impediment 
la căsătorie deoarece canoanele mergeau atât de departe încât „opresc căsătoria între cei ai căror părinţi au fost naşi unuia sau altuia de 
botez”. Reglementările privind instituţia familiei au rămas în vigoare până la abrogarea lor expresă de către Codul civil din 1865. Intrarea 
în vigoare la 1 decembrie 1865 a Codului civil a însemnat „o eră nouă în dreptul matrimonial român”, căsătoria transformându-se, după 
modelul legislaţiei franceze, într-un contract civil, ofiţerii de stare civilă fiind singurii competenţi a o celebra. La fel ca prevederile franceze, 
Codul civil român considera căsătoria un contract civil, literatura de specialitate menţionând: „caracterul contractual este esenţa căsătoriei”, 
astfel că în Cartea a III-a, Titlul IV sunt reglementate contractul de căsătorie şi drepturile respective ale soţilor, precum şi regimul dotal. 
Constituţia României din 1866 transforma căsătoria într-un contract mixt: mai întâi trebuia celebrată căsătoria civilă, apoi soţii erau obligaţi 
să se căsătorească religios. Legiuitorul constituant a prevăzut obligaţia încheierii căsătoriei religioase, pe care însă n-a sancţionat-o 
„rămânând o simplă declaraţie de principii care n-a fost pusă în concordanţă cu Codul civil”. Această controversă a fost rezolvată prin 
Constituţia din 1923 care a suprimat obligativitatea căsătoriei religioase, încheierea ei lăsând-o la latitudinea viitorilor soți. 

  După 1990, au fost propuse mai multe reforme, ce doreau să dea relaţiilor de familie o faţă conformă cu realitatea socială. Un proiect 
de lege, vizând reforme majore în domeniu a fost propus în perioada 1998-2000, proiect ce nu s-a bucurat însă de aprecierea legiuitorului. 
Noul Cod civil[3] reglementează raporturile de familie în Cartea a II-a, intitulată „Despre familie” (art. 258-534), marcând revenirea la 
tradiţia încorporării reglementării acestor raporturi în Codul civil.  

Pe cale de consecinţă, prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a noului Cod civil a fost abrogat Codului familiei [art. 230 
lit. m)]. Noul Cod civil român cuprinde principiile şi reglementările din domeniul familiei care se găseau în Codul familiei, dar şi cele 
cuprinse în unele legi speciale. Noua lege „îşi propune, în primul rând, o regândire a modalităţii de reglementare a materiei familiei, 
renunţându-se la ideea unui cod distinct care să reglementeze acest domeniu (...) şi propune, totodată, o reglementare unitară a aspectelor 
de drept civil inclusiv a celor legate de domeniul familiei (...) prezentul Cod propune societăţii româneşti o reglementare adaptată realităţilor 
sociale, ca evoluţie firească a acesteia în timp, introducând astfel o serie de noutăţi ce vizează fie modificări ale soluţiilor actuale (cum este, 
de exemplu, în cazul regimului matrimonial), fie recunoaşterea legislativă a unor situaţii de fapt care, în prezent, nu există din punct de 
vedere juridic (cum este, de exemplu, logodna)”.  De exemplu, impedimentele la căsătorie rezultate din rudenia de botez ori din adopţie sau 
„vrăjmăşia” bărbatului ca reprezentând o cauză de divorţ în favoarea femeii.  

O reformă a relaţiilor de familie era  necesară, ţinând cont de evoluţiile familiei contemporane. Toată lumea este astăzi de acord că 
familia zilelor noastre este foarte diferită de cea de acum 30-40 de ani. Mentalităţile au evoluat ridicând noi întrebări care ne obligă să 
gândim diferit la probleme care nu sunt neapărat noi. Nici desuetă, nici în criză, familia demonstrează astăzi vitalitatea şi expresivitatea sa, 
bogată în libertăţile dobândite de-a lungul timpului, dar totodată fragilitatea şi ameninţările noilor riscuri.  

 Înainte de a fi o realitate juridică familia este, în primul rând, o realitate atât sociologică cât şi economică. Distincţia dintre planul 
sociologic, cel economic şi cel juridic implică o diferenţiere corespunzătoare între noţiunea de familie în sens sociologic, în sens economic 
şi în sens juridic.  

  Familia există în societate ca un grup natural. Indiferent că o denumim „celulă”, „grup”, „societate”, „cerc”, ea constituie, în formele 
sale diferite, o unitate de bază, o entitate istorică, un fapt social universal şi milenar în sânul căruia mariajul reprezintă „cea mai veche 
cutumă a umanităţii”. Sub acest aspect, familia nu face obiectul studiilor juridice, dar informaţiile oferite de sociologia familiei interesează 
în mod nemijlocit crearea dreptului aplicabil relaţiilor de familie. Studiile de sociologie a familiei au ca obiect studierea vieţii în cadrul 
familiei, evoluţia moralei familiale, a comportamentelor familiale şi parafamiliale, a mentalităţilor, ideilor şi opiniilor privind relaţiile de 
familie. Aceste studii au conturat schimbările petrecute în structura şi funcţiile familiei contemporane, comparativ cu familia tradiţională. 
Astfel, au fost scoase în evidenţă tendinţele actuale ale fenomenului familial, precum: – o scădere semnificativă a ratei căsătoriilor şi a ratei 
natalităţii, paralel cu o creştere a numărului persoanelor celibatare şi a persoanelor care trăiesc în concubinaj, precum şi a cuplurilor fără 
descendenţi; – o creştere a numărului divorţurilor şi a copiilor născuţi în afara căsătoriei; – o presiune din ce în ce mai mare, exercitată 
asupra societăţii, de către cuplurile formate din persoane de acelaşi sex, dar şi implicaţiile tehnicilor de procreare asistată medical. De aici 
şi dificultăţile întâmpinate în elaborarea unei definiţii a familiei În sens sociologic, familia – ca formă specifică de comunitate umană – 
desemnează grupul de persoane unite prin căsătorie, filiaţie sau rudenie care se caracterizează prin comunitate de viaţă, interese şi 
întrajutorare. Aceasta este definiţia clasică a familiei.  

Claude Lévi-Strauss afirma că „în toate societăţile umane, pentru crearea unei noi familii există condiţia absolută de existenţă 
prealabilă a altor două familii, gata să dea fie un bărbat, fie o femeie, din căsătoria cărora ia naştere cea de a treia familie, şi aşa la nesfârşit 
. O familie nu ar putea exista dacă nu am avea mai întâi o societate: pluralitatea familiilor care-şi recunosc existenţa legăturilor, altele decât 
cele consangvine şi care recunosc că procesul natural al filiaţiei nu poate urma cursul său decât integrat procesului social de alianţe. 
Cunoscutul sociolog Irène Théry afirma în anul 1998 că „familia nu se rezumă numai la un simplu fapt”, biologic sau social, familia se 
înscrie în „sistemul simbolic” al legăturilor de rudenie. Ori, „în sensul universal al termenului – indiferent de diferenţele culturale – rudenia 
este instituţia care articulează diferenţa dintre sexe şi diferenţa dintre generaţii”.  

Recent s-a încercat şi o definiţie sociologică care să exprime mutaţiile pe care familia le cunoaşte în societatea contemporană. Astfel, 
familia a fost definită ca o formă de comunitate umană alcătuită din cel puţin doi indivizi, uniţi prin legături de căsătorie şi/sau paterne, 
realizând, mai mult sau mai puţin, latura biologică şi/sau cea psihosocială. Sociologia familiei utilizează o paletă terminologică variată 
pentru a acoperi diversitatea situaţiilor concrete care intră în sfera de cuprindere a noţiunii de familie.  

În acest sens, au fost identificate următoarele tipuri de familii:  
A. Familia nucleară sau simplă – formată din părinţi şi copiii lor necăsătoriţi şi familia largă sau extinsă, rezultată din reunirea mai 

multor familii nucleare. Familia nucleară este o structură întâlnită astăzi în majoritatea comunităţilor umane moderne. Ea poate fi 
incompletă, de exemplu, soţii nu au copii; există doar un părinte şi un copil; există mai mulţi fraţi fără părinţi. Familia extinsă – mai 
frecventă în comunităţile tradiţionale – cuprinde rudele în linie directă şi rudele colaterale, trei sau mai multe generaţii.  

B. Familia de origine, de orientare – în care persoana se naşte şi creşte, alcătuită din părinţi, fraţi şi surori, şi familia de procreare, 
conjugală – creată prin propria căsătorie, formată din soţi şi copii. Alcătuirea celor două tipuri de familie este relativ identică, ceea ce le 
diferenţiază fiind doar perspectiva din care sunt definite: cea a persoanei care  priveşte către trecut, către originea sa, respectiv cea a 
persoanei care „abandonându-şi originea” îşi construieşte prezentul şi viitorul, întemeindu-şi propria familie, aducând pe lumii copii, într-
o nouă familie de origine etc.  

C. Familia de rezidenţă – formată din persoane care locuiesc împreună şi familia de interacţiune – ce desemnează toate persoanele 
între care există relaţii de rudenie, de schimburi reciproce de produse, de vizite etc.  

D. Familia normală – care îndeplineşte toate funcţiile familiei (funcţia biologică, funcţia psihosocială şi educativă şi funcţia 
economică) şi familia dezorganizată, vulnerabilă – în care una sau mai multe funcţii sunt deficitare.  
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E. Familia patriarhală, matriarhală şi egalitară – clasificată astfel în funcţie de modul de exercitare a autorităţii. În sistemul patriarhal 
autoritatea este deţinută de bărbatul cel mai în vârstă sau de soţ. Familia patriarhală are o funcţionare verticală, având la bază dominaţia 
tatălui ale cărui puteri sunt fundamentate pe norme, obligaţii şi morală. Actul întemeierii acestei familii este căsătoria, iar continuitatea 
acestui tip de familie este dusă prin copiii cuplului cărora le-au fost transmise aceste norme. Autoritatea tatălui transcende istoria omenirii 
şi este indiscutabilă. Această formă de organizare familială este astăzi minoritară, dar încă există. În sistemul matriarhal, autoritatea este 
exercitată de femeia cea mai în vârstă sau de soţie. În prezent este predominant sistemul egalitar, familia asociativă în care puterea şi 
autoritatea familială este repartizată în mod egal între soţ şi soţie.  

Noile modele de convieţuire sunt: uniunea liberă, care în unele state a fost reglementată legal şi a cărei dezvoltare se explică prin 
scăderea ponderii normelor religioase, pe dorinţa de a se sustrage de la regulă şi prin frica de instituţia căsătoriei; familia monoparentală, 
termen folosit de sociologii anilor 1975 pentru a arăta că elementele acestei organizaţii familiale nu sunt aceleaşi cu ale unei familii clasice; 
familia recompusă.  

Pornind de la distincţia sursei, sociologii au identificat şi următoarele tipuri de familii: a. familia naturală, care consideră familia ca 
o simplă uniune dintre bărbat şi femeie, ceea ce determină ca simplul concubinaj să fie cuprins în familie iar uniunea liberă să ducă la 
familie; b. familia fundamentată natural şi moral, care presupune voinţa manifestă de a se supune unui statut juridic care să asigure 
permanenţa familiei, stabilitatea şi pluralitatea ei. Se întemeiază pe căsătorie şi reprezintă familia legitimă; 

 c. familia fundamentată artificial este familia întemeiată pe actul adopţiei.  
Dreptul a valorificat aceste clasificări sociologice pentru a asigura o reglementare legală adecvată şi apropiată de realităţile sociale.   
Economiştii sunt şi ei interesaţi de familie, pentru ei familia fiind definită ca fiind „o unitate de producţie şi o unitate de consum”.  

De exemplu, în Franţa anilor 2006, un cuplu din 6 şi 1 copil din 3 erau născuţi în afara căsătoriei.  
Familia ca unitate de consum este o realitate care nu poate fi contestată. Însă s-a pus întrebarea când anume familia reprezintă o 

unitate de producţie? Mai este adevărat că familia poate să constituie o unitate de producţie reală? Se susţine că, nici chiar în societatea 
modernă capacitatea familiei de a produce nu a dispărut. Chiar şi astăzi, unitatea economică reprezentată de familie, ca o celulă de producţie, 
este departe de a fi neglijabilă. Desigur, obiectul producţiei s-a schimbat; la început familia a fost producătoare de bunuri pentru 
aprovizionarea membrilor săi (fructe, legume, carne etc.), astăzi, familia produce servicii care corespund în realitate manifestărilor de sprijin 
familial (îngrijirea copiilor, ajutor la reabilitarea locuinţei, ajutorul dat unui părinte bolnav etc.). Aceste servicii sunt apreciate şi apreciabile 
din punct de vedere economic.  

Structură spontană, familia este şi un grup organizat, confirmat prin norme juridice ca instituţie fundamentală, principala instituţie 
a principalilor piloni ai ordinii sociale. În sens juridic, familia a fost definită ca fiind „grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii 
ce rezultă din căsătorie, rudenie (inclusiv adopţia) şi din alte raporturi asimilate celor de familie”. În acest înţeles, familia este o realitate 
juridică prin reglementarea ei de către lege.  

Analizând vechile reglementări legale în materie se constată că noţiunea de familie era prezentată atât în înţeles restrâns, cât şi în 
înţeles larg. Astfel, în primul caz, prin familie se înţelegea numai soţii şi copiii lor minori, în vreme ce în cea de-a doua ipoteză, pe lângă 
persoanele amintite anterior, erau incluse şi alte categorii de persoane enumerate expres de lege. Codul civil nu a dat o definiţie familiei, 
dar noţiunea de familie a fost prevăzută expres în anumite legi speciale: – conform dispoziţiilor art. 8 alin.  din Legea fondului funciar nr. 
18/1991 cu modificările şi completările ulterioare, republicată: „Prin familie se înţelege soţii şi copiii necăsătoriţi, dacă gospodăresc 
împreună cu părinţii lor”; – conform prevederilor art. 17 din Legea locuinţei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată: „Prin familie, în sensul prezentei legi, se înţelege soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună”; 
– art. 5 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare, republicată: 
„În sensul prezentei legi, prin membru de familie se înţelege: a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi 
persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude; b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; c) persoanele care au stabilit relaţii 
asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc; d) tutorele sau persoană care exercită în fapt ori 
în drept drepturile faţă de persoana copilului; e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate 
intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale”; – art. 2 din Legea 
nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările şi completările ulterioare, republicată, prevede: „(1) Beneficiază de 
alocaţia prevăzută la art. 1 familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în 
continuare familie. (2) Beneficiază de alocaţie şi familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora şi care locuiesc 
împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală. (3) Se consideră familie în înţelesul prevederilor alin. (1) şi bărbatul 
şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta 
socială”. 

 În mod obişnuit, noţiunea sociologică şi cea juridică de familie coincid. Însă sunt şi situaţii în care nu există această corespondenţă. 
De exemplu, privit din punct de vedere sociologic, în cazul desfacerii căsătoriei, relaţiile de fapt între soţi încetează, deoarece nu mai există 
între ei comunitate de viaţă şi interese. Însă, din punct de vedere juridic, unele drepturi şi obligaţii continuă să existe, de exemplu, cele 
privind întreţinerea, dreptul la nume etc. În unele cazuri raporturile juridice de familie există în afara familiei, considerată astfel din punct 
de vedere sociologic, de exemplu, dacă fraţii se căsătoresc şi îşi formează fiecare propria familie, ei continuă să fie legaţi prin raporturi 
juridice de familie (cum ar fi obligaţia de întreţinere), deşi aparţin unor familii, în sens sociologic, diferite. 

 În consecinţă, trebuie făcută distincţia între raporturile sociologice de familie şi raporturile juridice de familie. Existenţa acestora 
din urmă, nu înseamnă dovada, întotdeauna, a primelor. 

 În prezent familia este profund marcată de ideile de libertate, egalitate şi solidaritate care au ca rezultat coexistenţa în societatea 
actuală a diferitelor modele familiale, astfel: – familia întemeiată pe căsătorie; – familia care nu se întemeiază pe căsătorie ci pe o uniune 
de fapt; – familia monoparentală, compusă dintr-un singur părinte şi din unul sau mai mulţi copii; – familia recompusă, care desemnează 
ipoteza în care cei doi părinţi se separă şi întemeiază fiecare dintre ei un nou cămin în care se nasc copii comuni şi unde găsim, în mod 
obişnuit sau episodic, copii ai unuia sau altuia dintre membrii primului cuplu; – familia homosexuală, în care două persoane de acelaşi sex 
duc o comunitate de viaţă, uneori alături de copii. Recunoaşterea juridică a familiei homosexuale reprezintă astăzi o temă vastă de 
controverse, în condiţiile în care din ce în ce mai multe state au acceptat să consacre familia homosexuală în paralel cu căsătoria (Olanda 
din 2001, Belgia – 2003, Spania şi Canada – 2005, Africa de Sud – 2006, Norvegia – 2009, Suedia – 2009, Portugalia şi Islanda din 2010, 
Argentina – 2010, Danemarca – 2012, Brazilia – 2013, Franţa – 2013, Uruguay – 2013, Noua Zeelandă – 2013, Luxemburg – 2014, Anglia 
– 2014, SUA – 2015, Finlanda – începând din 2017, iar în Irlanda şi Slovenia legea a fost votată dar nu prevede o dată de intrare în vigoare) 
sau în paralel cu un parteneriat înregistrat (Germania, Norvegia etc.). Studiul acestor diferite modele familiale interesează reglementarea 
juridică a raporturilor de familiei.  

Privită ca instituţie fundamentală, în doctrina străină au fost făcute următoarele precizări:  
a. existenţa unui statut al familiei a deschis dezbateri tehnice legate de personalitatea juridică a familiei. Astfel, s-a pus întrebarea 

dacă familia constituie, ea însăşi, o persoană juridică distinctă de cea a membrilor care o compun? Ideea că familia este ea însăşi o persoană 
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juridică, a sedus literatura juridică franceză , dar s-a ajuns la concluzii vagi din lipsa posibilităţii de a determina care sunt, într-un cerc 
familial, membrii acestei presupuse persoane juridice şi posibilitatea de a separa un patrimoniu familial, în condiţiile în care se ştie că în 
categoria bunurilor unei familii intră bunurile personale ale soţului, cele ale soţiei, ale copiilor, dar pot exista totodată şi bunuri comune 
devălmaşe sau aflate în indiviziune. Se afirmă  că patrimoniul nu reprezintă decât o „imagine”, din moment ce bunurile nu aparţin niciodată 
unei familii, ci persoanelor ce fac parte din familie; 

 b. având în vedere legislaţia comparată în domeniu s-a pus şi întrebarea dacă instituţia familiei aparţine dreptului public sau 
dreptului privat? De exemplu, în anumite legislaţii socialiste din republicile populare, familia era, până de curând, cunoscută ca o instituţie 
menită nu numai să satisfacă interesul grupului familial, dar mai ales interesul colectivităţii pentru a realiza acel tip de societate. Această 
calificare permitea intervenţia brutală a statului în raporturile juridice privind familia. Majoritatea legislaţiilor occidentale, inclusiv legislaţia 
română mai veche sau mai nouă califică instituţia familiei ca fiind de drept privat. Cu toate acestea, există în sânul acestui drept norme 
juridice de ordine publică, este adevărat din ce în ce mai puţine, de la care nu se poate deroga prin convenţii încheiate între părţi. De 
exemplu, Codul familiei român prevedea în art. 30 alin. (1) că: „bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt, de la 
data dobândirii lor bunuri comune ale soţilor”, iar în alin. (2) că: „orice convenţie contrară este nulă”, nulitatea prevăzută fiind absolută, 
iar Codul civil român stipulează, în art. 325 că: „(1) Soţii sunt obligaţi să îşi acorde sprijin material. Printr-o decizie din 21 octombrie 2010, 
Tribunalul de mare instanţă din Briey a acordat un drept de vizită şi găzduire unei ex-consoarte a mamei biologice a unui copil, judecătorul 
referindu-se la noţiunea de „familie sociologică” pentru a desemna relaţiile legate şi întreţinute între copil, mama sa şi ex-consoarta acesteia, 
atât în timpul vieţii în comun a cuplului, care încheiaseră un Pacte civil de solidarité cât şi după separarea acestora. Tribunalul a concluzionat 
că este în interesul copilului să existe „stabilitate în relaţiile sale afective şi sociale cu cele care au decis, încă dinaintea conceperii sale, să-
i fie părinţi şi care şi-au asumat obligaţii şi responsabilităţi după naşterea sa, fără ca aceste relaţii să fie discutate în cauză…”. 
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             Părinții au mai mare grijă de fericirea copiilor, decât copiii înşişi, căci ei nu se lasă orbiţi de patimi sau imbolduri necugetate 

şi orânduiesc totul cu mai multă înțelepciune, astfel încât, cu timpul, și copiii să se declare mulțumiți. – (Carlo Goldoni) 
George Peter Murdock (1949) definea familia drept grupul social ai cărui membri sunt legaţi prin raporturi de vârstă, căsătorie sau 

adopţie şi care trăiesc împreună, cooperează sub raport economic şi au grijă de copii. 
Familia reprezintă locul în care copilul se dezvoltă şi își petrece o mare parte din timp, astfel, devenind ființă socială. De-a lungul 

timpului, familia a fost definită în mai multe feluri, dar „familia, în orice societate, este o formă de comunitate umană alcătuită din cel puțin 
doi indivizi, uniți prin legături de căsătorie și/sau paterne, realizând, mai mult sau mai puțin, latura biologică și/sau cea psihosocială” 
(Mitrofan, I, 1998, p. 17). 

Părinţii au rolul de a dezvolta în primii ani de viaţă ai copilului aptitudini de bază şi competenţe speciale, mai târziu copiii vor merge 
la şcoală pentru a fi instruiţi din punct de vedere didactic. Familia are un impact deosebit asupra copiilor, deoarece o mare parte dintre 
cunoştinţele despre societate, natură, igienă sau comportament, elevul le primeşte de la părinţii săi. 

Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, 
obiectele casnice, aceasta este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor.  

Un copil va obţine rezultate şcolare doar cu ajutorul familiei, deoarece el are nevoie de îndrumare şi sprijin în realizarea sarcinilor 
şcolare. Nu este suficient ca unui copil să-i fie asigurat doar materiale şi spaţiu pentru a învăţa, ci are nevoie de atenţie şi prezenţa părintelui. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în 
vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține. 

Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului pentru o dezvoltare normală, a acompania copilul și a-l dirija 
în dezvoltarea lui. 

Există câteva abilități de care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun (Killen, 1998 p. 143-159): 
 abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului 
 abilitatea de a oferi copilului experiențe noi, de a-l stimula cognitiv și afectiv 
 abilitatea de a avea o relație empatică cu copilul 
 abilitatea de a avea așteptări realiste față de comportamentul copilului 
 abilitatea de a pune limite copilului 
 abilitatea de a răsplăti/valoriza copilul 
 abilitatea de a-și înfrâna propriile dureri și porniri agresive fără a le proiecta în relația cu copilul 
Pe lângă abilitățile importante pentru “funcția” de părinte, fiecare familie își dezvoltă propria structură de repartizare a 

responsabilităților. Normele generale după care trebuie să se desfășoare procesul de creștere și de educare a copilului în familie impun 
responsabilități precise din partea părinților. 

De departe, cel mai important ingredient în formula de formare a copiilor buni este dragostea adevărată, profundă. Iubirea adevărată 
presupune să faceţi ceea ce e mai bine pentru copii, şi nu neapărat ceea ce este mai uşor pentru dumneavoastră. 

Prin îmbrăţişări se eliberează mare parte din problemele fizice şi emoţionale şi astfel oamenii sunt ajutaţi să trăiască mai mult, mai 
sănătos, mai puţin stresant şi să aibă un somn liniştit. 
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Prin iubire, implicare şi afecţiune îi putem uşura copilului drumul în viaţă, ajutându-l să învingă. 
De măsura în care va fi satisfăcută nevoia copilului de dragoste vă depinde calitatea viitoarelor relații sociale ale adultului cu colegii, cu 

prietenii, cu propria familie. Această nevoie reprezintă condiția dezvoltării unei personalități sănătoase. 
Un copil care este respectat de adulții din jur va crește cu sentimentul valorii și al respectului de sine și comportamentul său ulterior va 

fi în limitele acestui respect. 
Pentru copii, familia reprezintă mediul socio-educativ în care se realizează socializarea primară. Conținutul socializării primare se 

structurează în jurul unei dimensiuni cognitive și a unei dimensiuni afective (Stănciulescu, 1996). 
Funcțiile educative ale familiei au fost sintetizate după cum urmează: 

• funcția instituțional formativă- realizată prin răspunsurile primite la întrebări, explicații, informații; 
• funcția psihomorală- realizată prin modelele de conduită oferite de părinți; 
• funcția socio-integrativă- prin implicarea copiilor în activitatea familială, prin relații de încredere și sprijin reciproc, prin 

cooperarea experienţei adulţilor cu energia tinerilor; 
• funcția cultural-integrativă- prin implicarea copiilor în viața culturală și prin mediul cultural al familiei (Mitrofan, 1991). 
În concluzie, relațiile dintre părinți și copii sunt cele mai importante pârghii ale dezvoltării viitorului adult. De la vârste fragede, 

modul în care părinții se comportă în fața copiilor, le vorbește, îi implică în diferite acțiuni corespunzătoare vârstei lor, îi apostrofează sau 
admonestează, ori îi stimulează (când e nevoie), constituie baza a ce va fi determinat copilul să întreprindă când va crește. 
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ROLUL  FAMILIEI  ÎN   EDUCAŢIA  COPILULUI 
 

Prof. Plăstoi Ion-Alin 
Lic. Tehnologic BÎLTENI, Jud. GORJ 

 
            FAMILIA este una dintre realităţile sociale cele mai intime nouă. În toate societăţile oamenii întemeiază familii, deşi deseori aceste 
familii sunt diferite de tipul de familie cu care suntem obişnuiţi în prezent. 

Familia este o instituţie universală, întâlnită pretutindeni şi îndeplinind aceleaşi funcţii principale: transmiterea moştenirii 
biologice şi culturale, asigurarea protecţiei materiale şi emoţionale pentru descendenţi, formarea unui climat de dezvoltare a personalităţii 
tuturor membrilor ei.  

În orice societate familia s-a distins ca grup specific caracterizat printr-o puternică sudură internă, menţinută atât prin acţiunea unor 
forţe interne, cât şi prin presiunea societăţii. 
            Ambianţa umană în care se naşte şi creşte copilul exercită o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării sale, asupra formării întregii 
sale personalităţi. Această influenţă se exercită şi trebuie luată în consideraţie încă din prima copilărie. 
            Familia, şcoala şi alte microgrupuri sociale (strada, cartierul, grupul de prieteni) constituie medii de viaţă cu ponderi diferite de 
influenţare asupra copilului. Comportamentul lui nu poate fi înţeles decât totalizând ansamblul acestor influenţe.  

Privită ca nucleu social, familia este prima care influenţează dezvoltarea omului, punându- şi amprenta pe întreaga sa personalitate. 
Cea dintâi şcoală a omului a fost şi rămâne familia; ea dă temelia pe care se clădeşte edificiul personalităţii, iar trăinicia edificiului depinde 
de calitatea temeliei.  
            Recunoscând familiei calitatea de « prim rezervor de modele », K. Mannheim subliniază importanţa pe care o reprezintă celelalte 
cercuri care gravitează în jurul copilului şi al grupului său familial.  
          Educatorul - părinte foloseşte exemplele şi modelele pe care i le oferă în primul rând ambianţa familială şi de aceea pedagogia familiei 
nu poate prescrie reguli cu valabilitate generală. Aceasta nu înseamnă însă că ea se poate lipsi de metode ştiinţifice, de scopuri precise. 
           Deşi nu este calificat pentru activitatea de instruire, părintele are privilegiul de a lucra cu mai puţin copii în acelaşi timp şi poate 
contribui la educarea temeinică, în paralel cu educaţia din şcoală şi în simbioză cu aceasta. 
          Familia înregistrează, în epoca noastră, modificări în structura şi funcţiile sale sociale. În ceea ce priveşte structura se înregistrează 
reducerea ei la una, maximum două generaţii. Familia modernă este familia nucleară alcătuită din cuplu şi eventual unu, doi copii. Ea a 
înlocuit familia patriarhală, în cadrul căreia convieţuiau laolaltă trei şi patru generaţii. 
         A concepe socializarea tineretului fără participarea lui activă la înnoirea societăţii înseamnă a-l manipula ca pe un obiect, a-l obliga la 
conformism, ascunzând discrepanţele dintre idealurile lui şi lacunele societăţii. Când acest fapt se produce, el împinge tineretul pe calea 
conduitei deviante, care-l plasează în afara societăţii, îl anulează, îl înstrăinează de societate. Răceala se pare că marchează din ce în ce mai 
mult comportamentul societăţii supra organizate şi tehnicizate în care trăim. Chiar şi atunci când comunicăm, avem intenţii bune, pozitive, 
dar le exprimăm sub forma miilor de interdicţii care au efecte negative. Lumea tehnologiei ne îndrumă spre telefoane şi alte reţele de 
comunicare, dar ne privează de «porţia zilnică de iubire».  
         Copiii crescuţi în familii organizate şi pline de afecţiune au mari şanse să- şi dezvolte un stil de viaţă caracterizat prin optimism. Copiii 
din familii sărace, defavorizaţi, care nu îşi permit strictul necesar, sunt privaţi de copilărie şi nu au perspective, sunt lipsiţi de dreptul de a 
copilări. Părinţii acestor copii sunt neputincioşi şi deseori devin iresponsabili. 
         Principalul rol al familiei este pregătirea tinerelor generaţii pentru integrarea socială. Numeroasele cazuri de inadaptare socială 
înregistrate în ultimul timp în rândurile tineretului sunt însă o dovadă îngrijorătoare că atât familia, cât şi alte instituţii şi colectivităţi sociale 
nu reuşesc întotdeauna să-şi îndeplinească eficient acest rol. Mamele depresive cred în iubirea copiilor numai dacă la oferă totul, sufocând 
iniţiativa şi realizarea personală. Aceste procente înregistrate în sondaje dovedesc că, la vârsta preadolescenţei, copilul este mult mai sensibil 
la variaţiile climatului familial, că el are mai multă nevoie de activitate. Subliniem îndeosebi climatul propice deviaţiilor create de lipsa de 
autoritate a părinţilor în familiile concubine. 

              Familiile cu structură perturbată este o altă mare provocare. Cuplul despărţit prin divorţ şi reconstituit prin prezenţa unui părinte vitreg 
- apar frecvent manifestări predelicvente ca: vagabondaj, furturi în cadrul familiei, precocitate sexuală etc. Prezenţa greu suportată a mamei 
sau a tatălui vitreg determină copilul să evadeze dintr-un mediu de constrângere sau în care se simte străin sau de prisos. Lipsa ambianţei 
afective din propria-i familie îl face ostil tuturor; el se opune oricărei forme de disciplină şi, treptat, ajunge în conflict cu întreaga societate. 

              În ceea ce priveşte influenţele şcolii la nivelul familiei, arătăm direcţiile pe care se produc: cea a conştientizării familiei asupra rolului şi 
răspunderilor ei educative şi cea a informării ei psihopedagogice. 
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              Pe ambele direcţii şcoala a făcut şi face mult, dar nu încă la nivelul la care necesităţile actualului stadiu de dezvoltare a ţării noastre o 
impun. 
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CE  REPREZINTĂ  FAMILIA  ÎN CADRUL  SOCIETĂȚII? 
 

Plugaru Alina 
Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”Pitești, Argeș 

 
Familiile pun bazele sentimentului de securitate. În cel mai bun caz, familia este baza de la care copilul învață să facă față anxietăților 

vieții. În afară de casă, școala este cel mai important loc în viața majorității copiilor. Experiența lor din școală va juca un rol vital în viața 
lor și le va determina viitorul academic, social și, probabil, ocupațional. Anul de începere a școlii este crucial. Cercetările arată că există o 
legătură continuă între progresele înregistrate de copii în primul an de școală - de fapt, primele șase săptămâni - și rezultatele la teste și 
examene pe care le vor atinge în cele din urmă în jurul vârstei  de 15 ani. Școlile continuă educația începută de familii, atât în stabilirea 
provocărilor, cât și în asigurarea unor modalități - diferite de cele învățate acasă - pentru gestionarea dificultăților. 

Când încep școala, majoritatea copiilor au avut deja o anumită experiență într-un spațiu preșcolar sau în grădiniță. S-au confruntat deja 
cu câteva provocări mari: 

• plecarea de acasă, despărțirea de oameni cunoscuți și de modalități de comportare familiare  
• gestionarea pe cont propriu a situațiilor - a fi independent 
• întâlnirea cu persoane diferite, atât copii cât și adulți 
• învățarea deprinderilor noi și îndeplinirea de noi sarcini 
• învață să concureze și să se compare cu ceilalți. 
Toate schimbările sunt stresante și a merge la școală pentru prima dată este un eveniment mare pentru copii, indiferent de experiența lor 

anterioară. O dată cu ritmul anului școlar - perioadele petrecute la școală intersectate cu vacanța - copiii trebuie să se adapteze la noi tipuri 
de începuturi și sfârșituri, ca și la sentimentele pe care acestea le provoacă. Amintirile altor modificări și pierderi pot fi stresante. 

• Orele de la școală sunt mai scurte decât cele din unele creșe sau centre familiale, astfel încât copiii și părinții se pot confrunta cu o altă 
tulburare prin diferite modalități de îngrijire a copiilor. Copiii care au avut o legătură strânsă cu îngrijitorul sau educatoarea lor pot avea 
timp să se adapteze și să se obișnuiască cu separarea. 

• Unii copii pot găsi structura din școală mai formală, care cere o supunere și o concentrare prea mare pentru ei.  Vor dori să facă propriile 
lor lucruri și se pot împotrivi la ceea ce adulții le impun; ei văd aceste lucruri drept limite ale libertății lor. Copiii din clasa pregătitoare sunt 
prea mici pentru a pune o mare parte din experiența lor în cuvinte. Învață să gestioneze situațiile și să-și stăpânească anxietățile prin joc. 
Jocul la școală cu profesori stricți sau amabili oferă copiilor modalități de a gândi noile lor experiențe cu adulți necunoscuți și sarcini 
necunoscute. 

  Este normal ca comportamentul copiilor să regreseze în acest moment. În timp ce se luptă să se descurce la noua școală, copiii pot 
deveni mai bebeluși sau mai solicitați acasă. Mulți copii sunt puțin reticenți să meargă la școală la început. Există atât de multe schimbări 
în viața lor, încât va dura ceva timp pentru a se adapta noilor cerințe, noilor oameni și noului program . Dar copiii care încă sunt reticenți să 
plece de acasă după primele zile pot avea o problemă mai gravă. Aceasta ar putea avea de-a face cu dificultăți în relația cu alți copii sau cu 
probleme legate de munca școlară. Un motiv frecvent pentru  refuzul școlii este intimidarea. Aceasta trebuie să fie analizată cu atenție și să 
fie explorată, dar este posibil să nu fie întreaga poveste. Reticența de a merge la școală poate reflecta, de asemenea, anxietatea copilului de 
a pleca de acasă. Copiilor care nu au făcut mișcările obișnuite spre independență, le este greu să fie separați de mama lor. Este posibil ca 
unii copii să nu poată face față școlii, deoarece sunt plini de anxietate cu privire la ceea ce se întâmplă acasă în absența lor:  

• gelozia asupra mamei lor, care stă acasă cu un frate sau o soră mai mică  
• își fac griji pentru cum se descurcă  mama, emoțional, fără ei  
• anxietăți cu privire la părinții lor.  
Dacă copilul este reticent să meargă la școală, părintele trebiue să exploreze toate posibilitățile și să le discute cu școala.  

      Este posibil să dureze ceva timp pentru a-și găsi locul printre ceilalți. Copiii care au relații problematice acasă, din orice motiv, ar putea 
să nu se simtă încrezători în școală. Gelozia acasă se poate revărsa în relațiile cu colegii de clasă. Cu toate acestea, copiii care s-au simțit 
foarte competitivi acasă pot găsi viața mai ușoară la școală, într-un un grup mixt de copii și să poată crea relații mai bune.  Grupurile și 
„cele mai bune prietenii” apar de obicei în primul an, deși este posibil să nu dureze prea mult timp. Întrebuințările prieteniei pot fi dureroase 
pentru copii, dar cei mai mulți dintre ei stabilesc modalități de relaționare între ei într-un mod mai mult sau mai puțin armonios. Acestea 
sunt printre cele mai puternice experiențe ale copilăriei, în afara casei. Pe măsură ce trec la școala gimnazială, copiii tind să se împartă în 
grupuri de același sex, exprimând adesea un oarecare dispreț față de celălalt sex. Aceasta pare a fi o pregătire pentru adolescență - un mod 
de a stabili interese și atitudini adecvate culturii de a fi băiat sau fată. Băieții și fetele se vor reuni din nou peste câțiva ani. 
        Copiii care au „prietene fete” și „prieteni băieți” la școala primară pot răspunde la presiunile sociale sau la ceea ce văd la televizor, mai 
degrabă decât la propriile lor dorințe și capacitate de relații. Majoritatea copiilor se vor simți bine printre ceilalți. Dar copiii care nu sunt 
capabili să se simtă confortabil printre ceilalți copii pot avea dificultăți. Dacă se crede că există o problemă, merită ca părintele să discute 
acest lucru cu profesorul din clasă, mai devreme decât mai târziu. 
        Părinții sunt adesea îngrijorați de intimidare, de hărțuire. De obicei, este o mică parte din viața școlară și există alte caracteristici ale 
vieții școlare care afectează dezvoltarea copiilor lor, cum ar fi să învețe, să-și facă prieteni și să accepte rolul și autoritatea profesorului. 
Bullying-ul este practic o problemă în relațiile unui copil cu alți copii. Cu toate acestea, ceea ce se simte ca bullying la un copil, se poate 
simți ca tachinare la altul. Copiii de vârste diferite au o înțelegere diferită a noțiunii de intimidare. Copiii mai mici se plâng că orice copil 
care se comportă urât cu ei, pentru ei este bullying, în timp ce copiii mai mari tind să experimenteze acțiunile de bullying, deoarece sunt la 
sfârșitul unei campanii mai deliberate și vizate către sau de către un anumit copil sau copii. Copiii care sunt nesiguri sau defavorizați tind, 
într-un fel, să fie mai vulnerabili la a fi intimidați. Copiii care au relații relativ sigure cu adulții și alți copii sunt de obicei capabili să solicite 
ajutor în gestionarea situației, dacă un alt copil sau un grup de copii nu se comportă corespunzător cu ei. Copiii intimidați sunt aproape 
întotdeauna cei care sunt dezavantajați:  
• cei care sunt noi într-o școală.  
• cei care nu se raportează ușor la alți copii. 
• cei care sunt văzuți ca diferiți prin handicap, culoarea pielii sau limbaj. 
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          Până când găsesc o modalitate de a aborda o fată sau un băiat, poate trece printr-o perioadă în care se simte vizat. Cu toate acestea, 
unele probleme - inclusiv cele de origine rasistă - nu dispar atât de ușor. Copiii cu un handicap fizic care evidențiază diferența dintre ei și 
ceilalți pot fi ținta hărțuirilor. Copiii cu dizabilități sunt ajutați imens în cazul în care cei din jurul lor le acceptă dizabilitatea și le apreciază 
realizările. Copiii care nu s-au ”împăcat” cu diferențele față de ceilalți vor răspunde cu o sensibilitate suplimentară la bătăuși și vor consolida 
motivul intimidării în relație cu cei care îi hărțuiesc. Copiii care agresează nu sunt adesea prea diferiți de cei pe care îi admonestează și au 
fost adesea agresați ei înșiși. Acești copii se simt înspăimântați sau sunt dezavantajați și nu sunt capabili să vorbească despre cum se simt, 
așa că aleg copii mai defavorizați pentru a se simți că sunt „mai buni decât cineva”. Este important ca părinții să ia în serios toate plângerile 
de intimidare, în timp ce încearcă să obțină o imagine echilibrată a ceea ce se întâmplă. În cazul în care relațiile de intimidare și relațiile rele 
persistă, părinții și copiii ar trebui să se întâlnească cu profesorii pentru a face față situației. Școala copilului este probabil să aibă o politică 
„anti-bullying”, iar reclamațiile individuale vor trebui analizate în acest context. Ceea ce este de ajutor copiilor este de a-i vedea pe adulți, 
atât părinții, cât și profesorii, care acționează împreună pentru a-i proteja. Copiii trebuie să se adapteze la o serie de adulți noi atunci când 
încep școala. Majoritatea copiilor le place să întâlnească diferiți adulți, dar este probabil să se simtă mai confortabil cu unii decât cu alții. 
Un copil care este obișnuit cu o atmosferă ușoară sau haotică acasă, poate foarte bine să găsească un mediu mai structurat de clasă mai dificil 
decât un copil dintr-o casă în care granițele sunt mai strânse. Copiii care nu au probleme fundamentale cu autoritatea probabil că vor avea 
experiențe bune și rele cu profesorii de-a lungul anilor și vor găsi modalități de gestionare și de învățare din diferențe. Cu toate acestea, unii 
copii au probleme continue cu fiecare profesor pe care îl întâlnesc și pot avea probleme profund înrădăcinate cu autoritatea. În acest caz, 
este util ca părinții și profesorii să se reunească și să se gândească la modul în care este aplicată autoritatea lor și la modul în care acest lucru 
poate afecta copilul. Dacă părinții și profesorii se pot gândi împreună, atunci se pot face schimbări acasă și la școală. 
 Una dintre principalele schimbări pe care trebuie să le facă copiii în școală este aceea de a fi unul dintre mulți. Modul în care 
gestionează acest lucru va depinde în mare măsură de experiențele lor din viață de până acum. 
 Copiii care sunt în siguranță în atenția părinților și a familiei probabil că se vor simți confortabil cu colegii lor și încrezători că pot 
primi atenția profesorului atunci când au nevoie. Dacă un copil, indiferent de motiv, se simte „nesupravegheat” de părinții preocupați, poate 
avea probleme în relația cu profesorii, adesea sub forma unui comportament „căutător de atenție”. Există unii copii care se simt incapabili 
să-și gestioneze poziția în grup fără ajutorul profesorului și care pot continua, după primele ore în școală, să solicite atenția exclusivă a 
profesorului. Acești copii pot folosi o serie de strategii: 
• agățându-se în permanență de profesor, devenind mica lui umbră 
• dezvoltarea durerilor de burtică sau izbucnirea frecventă în lacrimi 
• atragerea atenției profesorului făcând ceva obraznic 
 Acești copii - mai des băieți - sunt „răsplătiți” de protestele profesorului și adesea ale părinților acasă. Ei pot dezvolta un obicei 
care va deveni perturbator în școală pe termen lung. Munca școlară poate stârni o serie de anxietăți la copii și la părinți. Pot să facă treaba? 
O înțeleg? Ce fac dacă nu se descurcă bine? 
 Copiii cărora le este teamă să greșească nu vor fi niciodată în situația de a învăța de la ei și acest lucru le va afecta învățarea în 
ansamblu. A greși este important pentru învățare.Copiii răspund la dificultăți în diferite moduri: 

• Unii copii nu au dificultăți în a cere ajutor și sunt capabili să persevereze până înțeleg. Copiii care sunt capabili să ceară ajutor atunci 
când nu înțeleg, vor progresa indiferent de abilitatea lor. 

• Unii simt, în mod optimist, că înțeleg sau pretind că înțeleg, atunci când nu o fac și ies din profunzimea lor. 
• Unii copii care știu că nu înțeleg și, de asemenea, sunt reticenți în a cere ajutor. Aceștia pot solicita ajutorul unui prieten, dar acest 

lucru poate provoca probleme suplimentare pe termen lung, deoarece poate părea că înțeleg atunci când chiar nu o fac.Fiecare copil trebuie 
să progreseze în munca sa. Îngrijorându-se de alte lucruri, aceasta va afecta capacitatea lor de a se concentra asupra sarcinii de efectuat. În 
acest fel va mai avea o altă grijă: că nu mai lucează deloc. Implicați-vă activ în viața școlii, dacă este posibil - participați la ședințele cu 
părinții și oferiți-vă voluntar pentru a da o mână de ajutor oricând puteți. Copiii răspund mai bine la încurajare și laudă pentru efort și 
entuziasm decât la critici. Părinții își pot ajuta copiii cu temele mai eficient, fiind disponibili atunci când cer mai degrabă decât încercând 
să îi învețe. Găsirea unui timp care se potrivește copilului tău, nu atunci când încearcă să se relaxeze cu programul lor preferat TV, 
funcționează și mai bine! Interesează-te de munca copilului tău și află ce se întâmplă la școală fără a fi intruziv: copiilor trebuie să li se 
permită un pic de confidențialitate și nu întotdeauna sunt bune întrebări precum „Ce s-a întâmplat la școală astăzi?”  Luați în serios poveștile 
despre intimidare și investigați, dar încercați să fiți obiectivi și să rezistați în a căuta vină cuiva. Este  dureros să auzi despre ascensiunile și 
coborâșurile prieteniei școlare și cine este și nu este „cel mai bun prieten”. Încercați să nu vă implicați prea mult. 
 Una dintre consecințele unui accent mai mare pe munca școlară și pe realizare pe măsură ce copiii progresează prin sistemul școlar 
este faptul că copiii încep să se compare și cu ce pot face unii cu alții. Când se acordă note pentru muncă, se pune întrebarea despre cine 
obține cele mai bune note. Uneori, părinții sunt mai competitivi în ceea ce privește copiii lor decât copiii înșiși, în acest fel creând probleme 
copiilor, mai ales dacă nu reușesc tot ceea ce părinții lor și-ar dori pentru ei.  
Acest lucru poate fi legat de sentimentele părinților cu privire la propria experiență a școlii. Teama de a-și dezamăgi părinții, precum și pe 
ei înșiși și profesorii lor, ar putea adăuga stres suplimentar unui copil în ceea ce privește rezultatele școlare - subminând încrederea acestora 
și, eventual, ducând la rezultate care nu corespund cu capacitatea lor reală. 
 Copiii și părinții lor nu pot evita stresul comparației și realitatea succeselor și eșecurilor copiilor lor. Părinții pot oferi copiilor lor 
cel mai pozitiv sprijin, concentrându-se pe ceea ce s-a făcut bine. Privind doar ceea ce se poate face mai bine, riscă să submineze încrederea 
copilului în realizările sale și să consolideze sentimentele de eșec. O recunoaștere deschisă a problemelor și punerea în valoare a tuturor 
atuurilor unui copil - nu doar realizările academice - poate face diferența în modul în care copiii se văd pe ei înșiși 
 Este important să aflați ce se află în spatele unei probleme de școală. Nu s-a înțeles ce s-a predat anterior? Copilul are dificultăți 
de învățare intrinseci? Copilul simte efectele experiențelor negative timpurii sau în curs de desfășurare, acasă sau la școală? Este întotdeauna 
util să stabiliți natura oricăror dificultăți cât mai devreme posibil, pentru a minimiza perioada în care copilul lucrează în dezavantaj. 
 Psihologii educaționali sunt acolo pentru a ajuta diagnosticul și tratarea multor dintre aceste probleme și pot oferi sfaturi cu privire 
la dificultățile de învățare, precum și cu privire la multe dintre celelalte probleme ridicate în acest prospect. Trecerea de la școala 
primară la școala gimnazială este o schimbare majoră pentru toată lumea. Copiii și părinții lor vor avea sentimente amestecate cu privire la 
lăsarea în urmă a unui mediu familiar. Mai mult, copiii care merg la școala gimnazială vor fi obișnuiți să fie un „pește mare într-un iaz mic” 
și care se schimbă peste noapte. În școala gimnazială, este posibil ca noii veniți să nu poată distinge între elevii existenți deja și profesori.  
               De multe ori se confruntă cu dorința de a alege o nouă școală, să depună o cerere și să aștepte să afle dacă au avut succes cu 
transferul. În noua școală nu va mai exista o relație principală cu un singur profesor pe tot parcursul anului și oportunitatea unor jocuri 
familiare. În timp ce mulți copii mai mici au primit deja anumite teme, cerințele educaționale cresc cu adevărat după școala primară. 
 În această etapă, copiii trebuie să fie mai organizați ca niciodată, reușind să își adune toată capacitatea intelectuală pentru fiecare 
lecție și să își facă temele la timp. Toți copiii au nevoie de sprijin atunci când fac această mișcare și multe școli recunosc acest lucru, vizitele 
la noua școală în ultimul an primar pot fi foarte liniștitoare pentru elevii anxioși, precum și pentru părinții lor anxioși! 
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ROLUL  FAMILIEI  ÎN  EDUCAREA  COPILULUI  
                                                                                              Prof. înv. primar, Pohonțu Liliana  

Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare, Botoşani                                                                                     
 

Familia există din cele mai vechi timpuri, iar copilul a devenit treptat centrul familiei sale. Rolul educativ al părinţilor este legat de 
apariţia sentimentului familiei şi a sentimentului copilăriei. Cele două sentimente s-au constituit treptat, unul pe baza celuilalt, implicând 
asumarea unei funcţii afective atât în raporturile dintre soţi, cât şi în raportul dintre părinţi şi copii. 

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia educativă a familiei constă în 
formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, a sentimentelor. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere 
fizic, intelectual, moral si estetic. Familia reprezinta temelia formării unei persoane. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile 
concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului. 

Începând din primii ani de viaţă, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul, exemple de comportament. Prima relaţie a 
copilului cu lumea exterioară este cea cu familia. Aceasta îi oferă copilului primele informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele norme 
şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv. Acest tip de relaţie este hotărâtoare în devenirea personalităţii, nu numai prin faptul că 
ea este primordială şi se menţine pe toată durata vieţii, dar şi prin faptul că familia mediază şi condiţionează comunicarea şi interacţiunea 
cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. 

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, 
fie indirect, prin modele de conduită oferite de părinţi, precum şi climatul socio-afectiv în care se exercită influenţele educaţionale, constituie 
primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.  

“Atâta timp cât tatăl şi mama nu-şi vor pleca fruntea în faţa măreţiei copilului; atâta timp cât nu vor înţelege că vorba COPIL nu este 
decât o altă expresie pentru ideea de MAIESTATE; atâta timp cât nu vor simţi că în braţele lor doarme viitorul însuşi sub înfăţişarea 
copilului, că la picioarele lor se joacă istoria, nu-şi vor da seama că au tot atât de puţin dreptul şi puterea de a dicta legi acestei noi fiinţe, pe 
cât n-au puterea şi nici dreptul de a impune legi în mersul aştrilor…” (Ellen Key) 

Fiecare copil are un limbaj principal de iubire, o modalitate în care el înţelege cel mai bine afecţiunea părintelui. Iubirea este 
fundamentul unei copilării lipsite de griji. Fiecare copil are propria modalitate de a oferi şi de a primi iubire. Când copilul se simte iubit, 
este mai uşor de disciplinat şi de format decât atunci când simte că rezervorul său emoţional este gol. Iubirea adevărată este totdeauna 
necondiţionată. Iubirea necondiţionată înseamnă a iubi copilul indiferent de cum arată, de ce talent manifestă, de cum ar vrea să fie, de ceea 
ce face. Familia trebuie să asigure nu numai adăpost, hrană, haine, ci să-şi asume şi răspunderea formării  mentale şi sentimentale a acestuia. 

Copilul trebuie să atingă un nivel emoţional necesar de maturitate înainte de a fi capabil să înveţe în mod eficient, la nivelul vârstei 
sale. Dacă iubirea va fi alimentată aşa cum se cuvine, copilul va înflori şi va binecuvânta lumea prin frumuseţea sa; fără iubire va deveni o 
floare veştejită, însetată. 

Părinţii au rol major în disciplinarea copilului, misiune dificilă ,care presupune înţelepciune, imaginaţie, răbdare şi multă dragoste. 
Disciplina presupune o misiune îndelungată şi foarte vigilentă, aceea de a călăuzi copilul de când este sugar şi până la vârsta adultă. 

 Părinţii sunt cheia capacităţii copiilor de a învăţa şi de a reuşi în toate direcţiile. Dar, pentru a transorma copilul într-o persoană 
adultă  și educată, care este pregătită pentru orice provocare a vieții, școala si familia trebuie să devină un duo perfect. Este foarte importantă 
colaborarea periodică şi permanentă între părinţi şi educatori ,dar şi cooperarea în anumite momente cerute de eficienţa învăţării şcolare. 

Şcoala, alături de familie, are rolul de a educa şi forma tinerii astfel încât aceştia să poată să se integreze în comunitate, să se adapteze 
cerinţelor societăţii, care cresc în complexitate şi volum pe măsură ce înaintează în vârstă. Atâta vreme cât copilul, indiferent de vârstă, 
îndeplineşte standardele şcolare şi sociale, putem trage concluzia că acesta nu se confruntă cu probleme de adaptare şcolară şi că familia sa 
îl susţine material şi emoţional. În aceste cazuri fericite, păstrarea legăturii cu familia este suficientă, dar rămâne şi aici necesară. Există 
cazuri în care simpla comunicare dintre familie şi şcoală nu sunt suficiente şi nu asigură premisele unei colaborări încununate cu succes. De 
multe ori, cadrul didactic se găseşte în situaţia de a “consilia” unul sau ambii părinţi, care-şi manifestă disponibilitatea spre o discuţie liberă, 
constructivă, asupra situaţiei copilului la învăţătură sau asupra comportamentului său nefiresc.  

    Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-educativ are o serie de motivaţii, după 
cum am observat : îşi cunosc copiii şi doresc să îi descopere ca elevi, au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de 
către copilul lor.  

Formele eficiente de colaborare a părinţilor cu şcoala: 
• prezenţa la şedinţe; 
• asistarea elevilor în efectuarea temelor; 
• participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive; 
• organizarea unor expoziţii, serbări, excursii; 
• organizarea unui colţ verde în şcoală; 
• atragerea unor fonduri pentru şcoală. 

O comunicare optimă învăţător/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra copilului şi de a stopa comportamentele negative. 
De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de dezvoltare a relaţiei şcoală-familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizează , 
dar şi  blochează o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, rezultatele şcolare şi 
natura comportamentului acestuia. 

 
Bibliografie: 
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FAMILIA  ȘI  ABUZUL  ÎN  COPILĂRIE 
  Pop Lucica 

Șc.Gen nr 2\Struct.PP.nr 29, Timișoara 
 

          Familia, cuplul marital, copiii înșiși, dar și anturajul lor suportă cu dificultate schimbările, respectiv au tendința de a reveni la vechile 
modalități de comportament, deși urmările acestora le sunt cunoscute. Este oare o himeră să credem că putem influența în bune situația 
copiilor și a familiilor lor, că putem reduce agresivitatea din familii sau cea dintre copii, ori că putem interveni în dinamica problematicii 
atât de complexe-psihice, sociale sau de mentalitate? Întrebarea este justificată, deoarece adesea schimbările par să fie imposibile, date fiind 
obstacole inerente mediului social, dar și rezistenței clienților față de schimbare.( A. Muntean, 2001, p. 194) 
          Potrivit acestor statistici abuzul în copilăriei încă reprezintă o mare problemă a societății în care trăim.  Abuzul asupra copiilor ca 
termen de specialitate a fost inițial folosit pentru a defini “ sindromul bebelușului scuturat”, dar pe parcurs a primit și mai mult conținut, iar 
astăzi cuprinde majoritatea formelor de neglijare, nu doar abuzurile fizice, dar și neglijarea emoțională împreună cu abuzurile psihice și 
sexual. Datorită acestei încărcături conceptual, această tipologie a devenit greu de întrebuințat ca instrument practice. Prin neglijare se 
înțelege că părinții sau persoanele în grija cărora este încredințat copilul provoacă traume fizice sau psihice ori lienează copilul astfel încât 
dezvoltarea și sănătatea fizică și psihică a copilului să fie puse în pericol. Termenul de abuz asupra copilului este dat acelor acțiuni cu 
caracter grav și punitiv.  

Copiii care sunt expuși neglijării formează o categorie extreme de eterogenă. Un copil care este viztima abuzului fizic, trebuie să fi 
fost și victima abuzului psihic.( K. Killen, 2013, p83-84).        
            Starea de anxietate a copiilor care trăiesc în condiții de violență este puternică. Ei se tem de “imprevizibilul previzibil”. Trăiesc 
adesea o serie de traume în care una o activează pe cealaltă. Amintirile vizuale, olfactive, și auditive sunt activate ușor. Amintirile sunt 
legate de anixitatea puternică față de care copiii se protejază, negând ceea ce s-a înmtâmplat sau implicându-se în alte activități. Se 
împotrivesc din răsputeri să își reprime amintirile, și în acelaș timp, autoapărarea lor îi face fragili. În special băieții încearcă să evite 
amintirile, sunt din ce în ce mai îngrijprați față de ce se poate întâmpla.( K. Killen, 2003, p80) 
            Una dintre cele mai vechi şi mai controversate teme din literatura dedicată maltratării copilului este aceea conform căreia părinţii 
care adoptă diverse practici abuzive de creştere a minorilor au fost ei înşişi educaţi într-un mediu familial caracterizat de violenţă. Se 
presupune că experienţa abuzului în copilărie poate perpetua un ciclu al violenţei de-a lungul generaţiilor. Explicaţiile acestui fenomen sunt 
multiple. Unele dintre acestea au la bază teoria ataşamentului şi susţin că adulţii care au suferit diverse acte de abuz fizic în copilărie eşuează 
în a forma relaţii stabile, adecvate, cu propriii copii, fiind incapabili să îşi manifeste afecţiunea faţă de aceştia  
            Din perspectiva teoriei învăţării sociale, se consideră că acei părinţi, care, în copilărie, au experimentat sau au fost martorii modelelor 
agresive de conduită, învaţă să utilizeze, la rândul lor, metodele violente pentru a-şi disciplina propriii copii. Practicile de creştere a copiilor 
bazate pe coerciţia fizică sunt învăţate prin intermediul pattern-urilor de pedeapsă şi recompensă sau prin obsevarea şi imitarea altora. Cei 
mai mulţi specialişti sunt însă de părere că majoritatea victimelor maltratării în copilărie nu ajung părinţi agresori. O serie de experienţe 
compensatorii pot juca un rol important în medierea relaţiei dintre abuzul suferit în copilărie şi actele de maltratare la care părinţii îşi supun 
copiii. Dintre aceste experienţe, integrarea în diverse reţele de sprijin social, dezvoltarea unor relaţii pozitive cu alţi adulţi în perioada 
copilăriei şi participarea la anumite programe terapeutice par a fi cele mai importante. Afilierea religioasă, experienţele şcolare pozitive şi 
relaţiile interpersonale fericite pot, de asemenea, atenua transmisia intergeneraţională a violenţei.( (Cathy Spatz Widom, , 2000, p. 309, 310, 
351). 
            Cercetarea prin aplicarea unui ghid de interviu individual. Ghidul va urmări indentificarea la nivelul părinților în special mame, a 
percepției acestora vis-a-vis de formele de maltratare asupra copilului, particularitățile psihologice ale acestora  dar și realția cu propiul lor 
copil. O astfel de cercetare este importantă în identificarea climatului familial si a familiilor aflate în situații de risc. 
            Maltratarea copiilor în familie nu reprezintă o noutate și nu poate fi neapărat asociată unei anumite perioade istorice. Societatea 
modernă totuși, refuză să reacunoască gravitatea acestei probleme. De aceea este foarte importantă indentificarea factorilor care conduc la 
apariția acestei probleme. Abuzul este un fenomen care își are originea în particularitățile mediului familial dar și în caracteristicile 
psihologice ale părinților agresori. Lipsa unei pregătiri în ceea ce privește rolul de părinte imbinată cu deficiențe și percepții greșite privind 
creșterea copilului, îi determină pe părinți să recurgă la violență. 
Scop: Determinarea percepției părinților referitoare la maltratarea copiilor, în vederea prevenirii maltratării și dezvoltării unei gândiri 
pozitive privind creșterea și educarea copiilor. 
Tipul cercetării: calitativă 
Obiective: 
-identificarea principalilor factori care îi determină pe părinți să își maltrateze copilul; 
-identificarea percepției părinților referitoare la maltratare și prevenția acesteia; 
Ipoteza cercetării: părinții sunt împotriva maltratării copilului în familie și militează pentru o relație deschisă, apropiată cu acesta. 
Metoda: Ancheta prin interviu ( Ghid de interviu-10 întrebări) 
 

Ghid de interviu 
1. Care credeți că sunt premizele pentru un părinte suficient de bun? 
2. Considerați că pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă a copilului este important să fiți un părinte suficient de bun? 
3. Pentru a fi un părinte suficient de bun este foarte important ca părinții să aibă o stimă de sine suficient de bună ? și dacă da de ce? 
4. Pentru un părinte suficient de bun este important ca părintele să aibă capacitatea de a percepe copilul asa cum este? 
5. Credeți că fixarea de limite pentru copil este esențială pentru o dezvoltarea armonioasă? 
6. Care credeți că sunt consecințele faptului că părinții nu stabilesc de comun acord limite ferme copilului? 
7. Cât de important considerați ca pentru a preveni eficient maltratarea copilului părinții trebuie să aibă expectante realiste în creșterea 

și supravegherea copilului? 
8. Considerați că în România părinții folosesc maltratarea copiluli ca mijloc de educație ? În ce măsură este importantă această formă 

de educație? 
9. Atunci când întâlniți situații de maltratare la prietenii sau cunoștințele dumneavoastră reacționați sau considerați că nu este problema 

dumneavoastră? 
10. În ce măsură considerați că există în România un model de violență care se transmite din generație în generație ? 
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EXISTĂ  SFATURI  PENTRU  A  AVEA  O  FAMILIE  FERICITĂ? 

 
Prof. Popa Dana Maria 

 Școala Profesională Specială nr. 3/București 
 

 Ne naștem. Majoritatea în cadrul unor familii. Creștem, vedem lumea care ne înconjoară, decidem fiecare secundă a vieții noastre. 
  Mulţi dintre noi visăm la familia perfectă încă din tinerețe. Dacă o putem avea sau nu, doar viaţa ne va demonstra. Este important, 

însă, să facem totul pentru a ne bucura de ceea pe care o avem.  
Conform studiilor familia perfectă nu există, în schimb putem aspira la o familie fericită, perfectibilă.  “Familia este un bun 

necesar pentru popoare, o temelie indispensabilă pentru societate şi o mare comoară pentru soţi de-a lungul întregii lor vieţi. Este un bun de 
neînlocuit pentru copii, care trebuie să fie rodul iubirii, al totalei şi generoasei dăruirii de sine a părinţilor. Proclamarea adevărului integral 
despre familie, fondată în căsătorie ca Biserică domestică şi sanctuar al vieţii este o mare responsabilitate a tuturor”, spunea Papa Benedict 
al XVI-lea despre familie.  

 Familia joacă un rol esenţial în fericirea şi bunăstarea oamenilor. Se pare că fericirea noastră vine de la celelalte persoane, iar oamenii 
alături de care petrecem cel mai mult timp reprezintă familia. Ne dorim să avem o familie perfectă, o creionăm în mintea noastră încă de la 
vârste destul de fragede, şi sperăm ca într-o zi toate schiţele să devină realitate. Unul e visul, alta e realitatea, iar factorii care duc la clătinarea 
visului nu sunt deloc puţini. 

 O familie fericită este aceea care este în primul rând unită şi în cadrul căreia există iubire, înţelegere şi respect. Nu trebuie să ai bani 
cărora să nu le ştii numărul ca să poţi fi fericit. Este suficient să nu-ţi lipsească strictul necesar. Banii îi faci, dar fericirea nu o poţi cumpăra. 

 Fiecare om visează să aibă o familie fericită. Dar puțini ajung la performanța de a avea o astfel de familie. Majoritatea familiilor din 
vremea noastră sunt disfuncționale, monoparentale, deficitare la comunicare. Nu petrec timp împreună, se ceartă, se critică și iau decizii pe 
negândite.  

 Există lucruri pe care le știm dar cărora nu le-am dat prea mare importanță.   
1. Comunicare reală 
 Să comunici cu cineva nu înseamnă doar sa stai într-un loc și să-l asculți pe celălalt vorbind. Trebuie să-l urmărești cu atenție, trebuie 

să înțelegi ce se află în spatele cuvintelor. Pentru că uneori cuvintele sunt incapabile să exprime dorințele noastre, neputințele pe care le 
avem, intensitatea unor sentimente. Dar dacă ești atent când celălalt vorbește, vei putea citi printre rânduri, cum se spune. Chiar vei reuși să 
faci un exercițiu de empatie – vei putea să te pui în locul lui și să înțelegi de ce se comportă cum se comportă, de ce spune ce spune și care 
este cea mai mare nevoie a acestuia. Să comunici în mod real înseamnă să asculți și să vorbești, înseamnă să iei decizii și să treci la acțiune. 
Înseamnă să-ți faci timp pentru cel de lângă tine. Să faci din el sau ea o prioritate în timp ce alte treburi le lași deoparte. Comunicarea reală 
are un preț pe care trebuie să fi dispus/ă să-l plătești. 

2. Arată-i familiei iubirea ta 
 Dacă într-adevăr vă iubiți soția sau soțul, nu vă așteptați ca acesta să trăiască o viață presupunând că e iubit. Chiar și dacă n-aveți 

prea mult timp pentru voi, iubirea ar trebui să curgă din cuvintele voastre, din gesturile voastre mărunte, din felul în care vă ajutați, din felul 
în care vă țineți de mână. 

3. Acceptă diferențele dintre membrii unei familii 
 Atunci când două persoane se căsătoresc sunt conștiente că în unele privințe se aseamănă iar în altele se deosebesc. Chiar și așa li se 

pare că fac o alegere bună în privința partenerului. Lucrurile încep să se complice când în viața cotidiană apar tot felul de presiuni și 
diferențele încep să se manifeste în defavoarea armoniei din casă. Sunt persoane care vor încerca mereu să-și schimbe partenerul de viață, 
să-l dea pe brazdă cum se spune. Ar trebui să renunțe la acest obicei de a-l presa pe celălalt să se schimbe. Acesta nu se va schimba 
decât dacă ajunge de bună voie la concluzia că trebuie să facă asta. Tot așa stau lucrurile și cu copiii. Poate că unul seamănă cu mama, altul 
cu tata. Poate că nu seamănă ca și comportament cu niciunul.Ca părinți trebuie să acceptați diferențele și să găsiți un nou mod de a le 
armoniza – de a trăi frumos împreună cu toate diferențele dintre voi. 

4. Deciziile se iau împreună 
 Viața pe care o trăim presupune să luăm zilnic o mulțime de decizii. Pe unele le luăm bine, pe altele nu. Dacă numai o persoană din 

familie ia decizii și toți ceilalți trebuie să fie de acord pentru că așa e bine, nu va dura mult până când tensiunile vor escalada. Deciziile într-
o familie sănătoasă se iau împreună. Se discută din toate punctele de vedere, chiar și din punctul de vedere al copiilor. Pentru că și ei sunt 
parte din familie. Nu treceți peste opiniile copiilor pentru că vor ajunge repede la concluzia că sunt neglijați, că nu sunt importanți. Dar dacă 
îi implicați sănătos în procesul cotidian de decizie s-ar putea să ajungă tineri și mai apoi adulți înțelepți. 

5. Petreceți timp în familie 
 Orice relație sănătoasă presupune să petreceți timp împreună. Împreună unul cu celălalt, cu copiii voștri, cu prietenii, cu familiile de 

proveniență. Când petreceți timp împreună vă cunoașteți mai bine, comunicați mai relaxat, vă înțelegeți temerile, dorințele, bucuriile. Nu 
neglijați acest timp petrecut împreună pentru că nici nu realizați cât de important e. Vedeți asta pe pielea voastră atunci când lucrurile nu 
mai merg bine. Dar nu trebuie să ajungeți până acolo ca să prețuiți timpul petrecut împreună. Gândit și planificat, pus deoparte ca să fiți 
împreună. Lipsa timpului, stresul şi grijile fac ca multe familii să uite de lucrurile care restabilesc armonia şi fericirea în familie. După 
numeroase studii, oamenii de ştiinţă reamintesc câteva obiceiuri care păstrează familia unită. Echilibrul psihologic al unei familii se clădeşte 
pe principii de viaţă care să aibă la bază obiceiuri sănătoase.  

6. Beneficiile mâncatului în familie  
 Copiii care iau cina în familie se dezvoltă mult mai bine din punct de vedere emoţional. Studiile au arătat că micuţii care se bucură 

de mese în familie au vocabularul mult mai dezvoltat, maniere mai bune, o dietă sănătoasă şi stima de sine crescută. 
7. Importanţa apartenenţei  
 Copiii care cunosc poveştile celor care i-au adus pe lume au o stimă de sine crescută şi un mai bun sentiment de control asupra vieţii. 

Ei ştiu că aparţin unui întreg şi au sentimentul apartenenţei. Statul la poveşti o dată pe săptămână poate face diferenţa.  
8. Reducerea stresului  
 Organizaţi-vă dimineţile pentru a va putea petrece 10 minute împreună, cinaţi în familie, ieşiţi şi jucaţi-vă mult mai mult. Singura 

dorinţă a copiilor este ca părinţii lor să fie mai puţin obosiţi şi mai puţin stresaţi.  
9. Prietenii favorizează sentimentul de fericire  
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 O comunitate de prieteni favorizează sentimentul de fericire în cadrul familiilor. Apartenenţa la o comunitate face diferenţa atunci 
când vine vorba despre nivelul de satisfacţie al membrilor familiei. Zece este numărul magic, atunci când vine vorba de prieteni.  

10. Utilizaţi liste de verificare  
 Listele de verificare fac viaţa mai uşoară. Scad stresul şi grijile, mai ales în perioadele aglomerate. Înainte de a merge în vacanţă, de 

a începe şcoala sau organizarea unui eveniment important în familie, împărţiţi-vă sarcinile şi faceţi liste de verificare.  
11. Responsabilizaţi copiii  
 Micuţii care îşi planifică propriul timp, îşi stabilesc obiective săptămânale şi evaluează propriile acţiuni, îşi dezvoltă cortexul 

prefrontal şi alte părţi ale creierului care îi ajută să exercite un control cognitiv mai mare asupra vieţii lor. Aceste aşa-numite abilităţi 
executive ajută copiii în ceea ce priveşte auto-disciplina, evitând argumentele pro şi contra alegerilor lor. Acordaţi-le copiilor un binemeritat 
rol principal în familie.  

 “Din punctul meu de vedere, nu există o reţetă de succes în acest sens, iar ceea ce pentru unii ar părea o familie perfectă, pentru alţii 
s-a putea să nu însemne acelaşi lucru, şi asta deoarece principiile de viaţă ale unora nu seamănă întotdeauna cu ale celorlalţi”, susţine 
psihologul Crina Lezeu. Cărţile de specialitate încearcă să ne înveţe cum să ne construim o familie perfectă. Trăim citind cărţi unde viaţa e 
ca în basme, iar filmele au, de cele mai multe ori, "Happy End". “Totuşi, dacă ne dorim armonie în familie, este important să avem în vedere 
o bună cooperare şi acordarea unui ajutor reciproc necondiţionat bazat pe încredere, respect şi împărtăşirea unor valori comune”, mai susţine 
psihologul Crina Lezeu.  

 “Familia Perfectă nu există. Putem vorbi despre familia perfectibilă. Suntem oameni, avem calităţi dar şi neputinţe. Tot timpul este 
loc de şi mai bine”, spune părintele Sorin Crăciun. 

 
Bibliografie: 
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https://adevarul.ro/locale/oradea/cum-familie-fericita-mai-sigur-model-urmat-sfaturile-preotilor-psihlogilor-armonia-acasa-
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FAMILIA - ÎNTRE  EGALITATE   ȘI   INECHITATE 

 
Prof.  Popa Gabriela 

Liceul „VOIEVODUL MIRCEA”, DÂMBOVIȚA 
 
 

Familia este considerată celula de bază a societății, și din acest motiv este ocrotită prin lege. Dar ce se 
întâmplă atunci când membrii familiei trebuie să își apere drepturile în privința egalității de șanse? 

La 10 decembrie 1948 s-a adoptat şi proclamat Declaraţia universală a drepturilor omului care apăra 
egalitatea de șanse între bărbați și femei.        

Egalitatea de şanse (equal opportunities) este un concept conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-
şi dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; faptul că diferitele 
comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate 
în mod egal înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de aceeaşi libertate de a- şi realiza aspiraţiile.  

Egalitatea între femei și bărbați reprezintă un drept fundamental, o valoare comună a Uniunii 
Europene și o condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de muncă și 
coeziune socială la nivelul UE. Deşi există încă o serie de inegalităţi, în ultimele decenii, UE a făcut progrese semnificative pentru ca femeile 
şi bărbaţii să beneficieze de şanse egale. Acest lucru se datorează, în primul rând, legislaţiei privind tratamentul egal, măsurilor destinate să 

integreze principiul egalităţii de şanse în toate politicile comunitare şi măsurilor specifice privind promovarea 
femeilor. 

Problematica egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi s-a impus datorită eforturilor mişcării pentru 
promovarea drepturilor femeilor care a scos în evidenţă inegalitatea de şanse care există privind accesul 
femeilor în politică, în afaceri, în mediul academic, în posturi de decizie etc., comparativ cu bărbaţii.  

Majoritatea iniţiativelor în acest domeniul s-au orientat către reglementarea: accesului pe piaţa muncii, 
plăţii egale pentru muncă de valoare egală, accesului la formare profesională, promovării în carieră, prevenirii 
şi combaterii hărţuirii sexuale etc. Un aspect important al egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi îl reprezintă 
reconcilierea vieţii de familie cu viaţa profesională, impunându-se aici iniţiativa concediului parental 

(concediul de creştere şi îngrijire a copilului mic, care poate fi luat atât de mame, căt şi de taţi).  
Datele statistice arată că femeile sunt plătite în medie, în România, cu 30% mai puţin decât bărbaţii, iar numărul femeilor în 

Parlamentul României este de aproximativ 11 %. 
În societate, femeile şi bărbaţii nu au aceleaşi roluri, resurse, nevoi şi interese. Nu participă în mod egal la luarea deciziilor. Valorile 

atribuite “muncii femeilor” şi “muncii bărbaţilor” nu sunt aceleaşi; aceste diferenţe variază de la o societate la alta, de la o cultură la alta şi 
sunt denumite “diferenţe de gen”. 

Genul se referă la diferenţele sociale dintre femei şi bărbaţi care sunt învăţate şi care se schimbă în timp. Aceste diferenţe variază mult 
în interiorul unei culturi şi de la o cultură la alta. Genul este un instrument conceptual cu ajutorul căruia sunt analizate rolurile, 
responsabilităţile, constrângerile, şansele şi nevoile bărbaţilor şi femeilor în orice context. Rolurile şi nevoile de gen sunt influenţate de 
clasă, vârstă, rasă şi  etnie, cultură şi religie şi de mediul geografic, economic şi politic.  

În orice context social, rolurile de gen pot fi flexibile sau rigide, asemănătoare sau diferite, complementare sau în conflict. Pe lângă 
diferenţele dintre femei şi bărbaţi, mai pot exista diferenţe în cadrul aceleiaşi categorii în ceea ce priveşte nivelul socio-economic, puterea 
de decizie şi vârstă.  

Termenul de “gen” nu îl înlocuieşte pe cel de “sex” care se referă doar la diferenţele biologice (de exemplu, datele statistice sunt 
diferenţiate pe sexe).  

Situaţia femeilor şi bărbaţilor în UE arată că: 
• Femeile continuă să câştige, în medie, cu 17.8% mai puţin decât bărbaţii pentru fiecare oră lucrată, iar această cifră se menţine la un nivel 
stabil. 

https://www.terapiastrategica.ro/familie-fericita/
https://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/cum-saai-familie-fericita-unita-metode-bazate-studii-indelungate-1_5afad8e0df52022f75018361/index.html
https://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/cum-saai-familie-fericita-unita-metode-bazate-studii-indelungate-1_5afad8e0df52022f75018361/index.html
https://adevarul.ro/locale/oradea/cum-familie-fericita-mai-sigur-model-urmat-sfaturile-preotilor-psihlogilor-armonia-acasa-1_55390643cfbe376e357b2fca/index.html
https://adevarul.ro/locale/oradea/cum-familie-fericita-mai-sigur-model-urmat-sfaturile-preotilor-psihlogilor-armonia-acasa-1_55390643cfbe376e357b2fca/index.html
https://evricabalti.wordpress.com/2011/05/09/o-familie-fericita/
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• Femeile sunt încă slab reprezentate în funcţii de decizie politică şi economică, deşi, în ultimul deceniu, a crescut numărul celor care ocupă 
astfel de posturi.   
• Responsabilităţile familiale sunt încă inegal repartizate între femei şi bărbaţi. 
• Riscul sărăciei este mai mare în cazul femeilor decât în cel al bărbaţilor. 
• Femeile sunt principalele victime ale violenţei bazate pe criterii de sex. De asemenea, femeile şi fetele sunt mai vulnerabile la traficul de 
fiinţe umane. 

Statele Membre ale Uniunii Europene au adoptat recent Agenda socială europeană, al cărei obiectiv prioritar îl constituie 
modernizarea modelului social european. Un element fundamental al acestuia îl constituie promovarea egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi. 

Femeile şi bărbaţii din România – realităţi ale prezentului 
Datele din ultimii 50 de ani arată că, în ansamblul populaţiei, procentul femeilor s-a situat în medie peste 50%. Dacă în domeniul 

ocupării, la sfârşitul anului 1999, femeile reprezentau 46,2% din totalul populaţiei ocupate1, ceea ce relevă totuşi o tendinţă de diminuare a 
diferenţelor, alte date vin să completeze şi să nuanţeze această imagine. 

Salariile din sectoarele în care proporţia femeilor este majoritară în rândul angajaţilor sunt mai mici decât cele ale bărbaţilor care deţin 
ponderea. Salariile din sectoarele bugetare, în care peste 2/3 din personal sunt femei, se situează sub nivelul mediu pe economie. 

Conform datelor din anul 1999, femeile lucrează majoritar în următoarele domenii ale economiei 
naţionale: 
o sănătate şi asistenţă socială (78,8%); 
o activităţi financiare, bancare şi de asigurări (71,3%); 
o învăţământ (69,5%); 
o hoteluri şi restaurante (66%); 
o comerţ (55,4%); 
o poştă şi telecomunicaţii (53,9%); 
o agricultură (50,4%). 

 Întrucât de-a lungul anilor procentele de mai sus au suferit modificări nesemnificative, se poate afirma că 
în mod tradiţional în aceste domenii de activitate lucrează în majoritate femei. 

Alţi indicatori statistici relevă importante disparităţi între femei şi bărbaţi în privinţa accesului la promovare şi carieră. Astfel, în 
categoria conducătorilor şi funcţionarilor superiori din administraţia publică şi din unităţile economico-sociale, numărul femeilor era, în 
1997, de peste două ori mai mic decât cel al bărbaţilor, iar în 1999 discrepanţa a crescut, numărul femeilor fiind acum de peste 3 ori mai 
mic. În 1997, femeile erau preponderente în grupul de funcţionari administrativi (72,8%), lucrători operativi în servicii şi comerţ (72,3%), 
tehnicieni, maiştri şi asimilaţi (62,2%), agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit (50,4%), situaţie care a rămas 
aproape neschimbată şi în anul 1999. În general, femeile sunt prezente cu precădere în domeniile de activitate cu nivel scăzut de salarizare. 

În schimb, bărbaţii nu sunt încurajaţi să ocupe posturi considerate prin tradiţie ocupate de femei, cum ar fi: educatoare, baby-sitter, 
asistente medicale, femeie de serviciu, secretară etc. limitându-se astfel accesul lor pe piaţa muncii. 

Din analiza datelor statistice rezultă că femeile reprezintă o categorie de populaţie mai vulnerabilă la efectele tranziţiei, caracterizată 
printr-o rată crescută a şomajului de lungă durată, prin limitarea accesului la locuri de muncă (în general) şi la locuri de muncă bine plătite 
(în special), prin creşterea participării la economia subterană, care nu asigură accesul la sistemul de securitate socială. 

În privinţa vieţii de familie, o primă discriminare este conţinută în Codul familiei, actul normativ care instituie reguli fundamentale în 
acest domeniu, şi prin care este stabilită vârsta minimă la care partenerii îşi pot asuma responsabilitatea constituirii unei familii, care este 
diferită pentru fete şi pentru băieţi: fetele se pot căsători de la 16 ani, iarcu aviz medical şi de la 15 ani, în timp ce băieţii se pot căsători de 
la 18 ani, după ce au obţinut toate drepturile civile şi politice. 

Această discriminare conduce la o inegalitate între parteneri în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor în cadrul căsătoriei, poate 
conduce la o inegalitate de statut social  între parteneri – fetele putând fi puse în situaţia de a-şi întrerupe studiile, pentru a putea face faţă 
sarcinilor domestice – şi chiar la afectarea prematură a stării de sănătate a respectivelor femei. 

Codul familiei asigură soţilor, în principiu, un statut juridic egal; în realitate femeile au mai 
multe responsabilităţi familiale decât bărbaţii. Sub influenţa unui model tradiţional anacronic, se 
consideră că este de datoria femeilor să administreze resursele familiei, să îndeplinească treburile 
gospodăreşti considerate “uşoare şi mărunte” (aprovizionarea, gătitul, spălatul, călcatul, curăţenia), 
să supravegheze şi să îngrijească copiii şi vârstnicii, toate acestea adăugându-se, în majoritatea 
cazurilor, la îndeplinirea sarcinilor profesionale la locul de muncă. În schimb, bărbaţilor le sunt alocate 
acele lucruri considerate “grele şi importante”, cum ar fi lucrările de construcţie şi zidărie ori reparaţia şi 
întreţinerea instalaţiilor, pentru efectuarea cărora, de altfel, sunt chemaţi lucrători specializaţi. În 
consecinţă, bugetul de timp liber al femeilor este mult mai mic decât cel al bărbaţilor. 

Tradiţia acţionează uneori şi în defavoarea bărbaţilor. Ei sunt consideraţi mai puţin capabili să crească şi să îngrijească copiii, motiv 
pentru care, de multe ori, în caz de pronunţare a divorţului, justiţia nu le încredinţează copiii minori spre creştere şi îngrijire. 

În prezent există o tendinţă, din ce în ce mai accentuată, de ocolire a formalizării căsătoriei şi de convieţuire a tinerilor în uniuni 
consensuale. În acelaşi timp, se constată o creştere a numărului de familii monoparentale şi, în cadrul acestora, a numărului celor în care 
responsabilitatea gospodăriei şi a procurării resurselor revine femeilor. 

Deşi România a facut progrese în îndeplinirea angajamentelor asumate în domeniul drepturilor omului, acestea nu sunt semnificative 
în ceea ce priveşte asigurarea participării egale a femeilor şi bărbaţilor la viaţa socială, astfel încât, sferele decizionale politice de nivel înalt, 
structurile de partid sau instituţiile administraţiei publice, nu sunt accesibile în aceeaşi măsură 
femeilor şi bărbaţilor, femeile rămânând cel mai adesea cantonate în activităţi  executive, fără posibilităţi 
reale de promovare sau de afirmare în prima linie politică. 

Participarea disproporţionată a femeilor şi bărbatilor la viaţa publică şi la luarea deciziilor reflectă cel 
mai bine existenţa şi perpetuarea discriminărilor după criteriul de sex. 

Aşadar, copiii trebuie educați că femeile și bărbații au drepturi egale, iar valorile familiei trebuie 
apărate printr-o serie de măsuri guvernamentale ţintite asupra  creşterii gradului de echitate între femei şi 
bărbaţi în relaţie cu piaţa muncii, politici care să aibă în vedere şi diferenţele dintre rolurile, 
responsabilităţile, barierele şi oportunităţile bărbaţilor şi femeilor în viaţa socială, economică şi politică. 
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PARTENERIATELE   EDUCAȚIONALE 

GRĂDINIȚĂ -  FAMILIE – O NECESITATE 
                                                             Prof. Popa Ioana -Adela 
                          Grădinița PP NR.16 ALBA IULIA,JUD ALBA 

 
Familia reprezintă cel mai puternic factor de socializare în dezvoltarea copiilor, mai ales în perioada preșcolarității. Încă din primii ani 

ai dezvoltării copilului, familia s-a dovedit a fi esențială pentru dezvoltarea psihică a copilului și este o sursă primară de dragoste și afecțiune. 
Aceasta trebuie să îndeplinească aproape toate nevoile de creștere și dezvoltare, atât fiziologice, cât și psihologice ale copilului, nevoi care 
condiționează fundamental calitatea achizițiilor psihocomportamentale ulterioare. În cadrul familiei, copiii câștigă și dezvoltă aproape toate 
achizițiile importante de ordin psihomotor, cognitiv și afectiv, motiv pentru care evaluarea contribuției sau influenței familiei în dezvoltarea 
copilului față de alți factori, cei genetici și sociali, este dificilă de realizat. Astfel, familia este cea dintâi școală în care copiii învață să se 
comporte în viață și în societate.  

Valențele formative ale parteneriatului cu familia la nivelul învățământului preșcolar și importanța relației grădiniță-familie reprezintă 
problematica pe care am analizat-o în această lucrare. Consider că, valențele formative ale parteneriatului educațional grădiniță-familie sunt 
vizibile încă din primul an de grădiniță al copilului. Prin urmare, aceste parteneriate nu trebuie lăsate deoparte după ce ne-am îndeplinit 
scopul inițial, ci dimpotrivă trebuie să continue în fiecare an de grădiniță și de școală, pentru o mai bună integrare, formare și dezvoltare a 
copilului.  

Familia și grădinița sunt doi factori importanți în procesul de dezvoltare a copilului de vârstă preșcolară, fapt pentru care acești factori 
sunt într-o strânsă relație de comunicare, propunându-și același scop, și anume formarea și dezvoltarea copilului preșcolar. Pentru a atinge 
acest scop în procesul instructiv-educativ, grădinița apelează la un parteneriat educațional între cele două medii.  

Parteneriatele educaționale cu familia sunt găsite sub diferite titluri „Împreună pentru copiii noștri”, „Mai ușor, împreună”, „Educăm 
împreună” etc, care semnalează încă din titlu relația dintre cele două medii educaționale, că doar împreună vor reuși să educe și să învețe 
copilul preșcolar, ajungând ca la finalul grădiniței să constate că defapt scopul l-au atins doar prin prisma comunicării și interrelaționării cu 
familia. De aceea, comunicarea stă la baza desfășurării acestor parteneriate și implicit și implicarea părinților în demersul educativ. Sprijinul 
din partea părinților oferă cadrului didactic de la grupă o mai bună coordonare în demersul educativ, și totodată o mai bună eficacitate al 
acestuia.  

Studiul axat pe familie și grădiniță a condus la valorificarea potențialului care există între cele două medii, existând în fiecare grădiniță 
și la fiecare grupă un parteneriat care să conducă la îndeplinirea obiectivelor propuse inițial, prin urmare este un lucru necesar la niveulul 
învățământului preșcolar.  

În concluzie, parteneriatele educaționale grădiniță-familie constituie o mare necesitate pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor 
propuse de mediului educativ – grădinița. Interrelaționarea grădiniță-familie se realizează într-o bună și strânsă comunicare. Prin urmare, 
pentru îndeplinirea obiectivelor educaționale legătura trebuie să fie strânsă între părinți și cadre didactice. 

Cu siguranță, există părinți care nu comunică destul de bine sau nu spun unele probleme ale copilului, dar odată sesizate de educatoare 
acestea trebuie comunicate părintelui pentru a lua măsuri de prevenție. Comunicarea slabă venită din partea părinților către cadrul didactic 
duce la neîndeplinirea cu succes a obiectivelor care stau la baza formării propriului lor copil. Orice părinte își dorește ca propriul copil să se 
formeze profesional; însă pentru a ajunge la acest țel final, copilul va trece prin anumite etape de formare atât în mediul școlar, cât și în 
mediul socio-cultural. Părintele trebuie să manifeste interes și inspirație pentru copil, iar copilul va atinge performanțe deosebite. Pentru a 
ajunge la performanțe, copilul are multe de învățat, de cercetat și de demonstrat, fapt pentru care părintele îl sprijină și îi acordă atenție în 
toate activitățile desfășurate.  

În urma analizării parteneriatelor educaționale grădiniță-familie pentru nivelul preșcolar, am dedus faptul că implicarea, 
interrelaționarea și munca în echipă a celor două medii educaționale – grădinița și familia – duc la eficacitatea procesului intructiv-educativ 
din grădiniță, dezvoltarea armonioasă a copilului și nu în ultimul rând, atingerea obiectivelor propuse de grădiniță. 
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TEMA   FAMILIEI   RELIEFATĂ  ÎN  LITERATURA  ROMÂNĂ 
Prof. Popescu Elena Mirabela 

Colegiul Gheorghe Tătărescu, Rovinari, jud. Gorj 
 
Familia este o temă binecunoscută a artei din toate timpurile. Ea definește o societate într-un anumit stadiu de civilizație, dar 

marchează profund destinul fiecarui individ. Literatura urmărește cu precădere traseul parcurs de om de la familia în care se naște până la 
familia pe care și-o întemeiază,fixându-și astfel statutul social. Familia reprezintă o reunire a vârstelor, dar și un potențial conflict între 
generații. 

Familia ca împlinire a fiintei este reprezentată cel mai bine de George Călinescu în „Cartea nunții”. Opera este primul roman al 
autorului în care acesta realizează o adevărată monografie a familiei ca instituție și totodată un poem al iubirii matrimoniale în care autorul 
se dovedește a fi un creator de tipuri umane. În roman sunt conturate două lumi aflate într-o opoziție de fond și de formă: o lume veche 
reprezentată de „casa cu molii” și o lume modernă reprezentată de Ion Marinescu, zis și Jim, fetele pe care le întâlnește și nu în ultimul rând 
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familia Policrat. Jim este în căutarea perechii ideale, dar și a nevoii de a scăpa dintr-un univers sufocant care îl va ucide pe unchiul său 
Silivestru. 

Familia ca spectacol cotidian este evocată în opera lui Marin Preda „Moromeții”, în care este prezentat tipul familiei țărănești care 
se destramă treptat neputându-și regăsi armonia și unitatea. Pentru cei mai mulți creatori reperele propriei vieti familiare se proiectează în 
ficțiune căci opera de artă asimilează experiențele trăite din copilărie până la vârsta maturității. Elementele biografice apar în structura și 
destinul personajelor în universul literaturii, al filmului, etc. Ficțiunea nu copiază realitatea biografică, ci o reinventează descoperindu-i și 
atribuindu-i noi semnificații. Capodoperă a literaturii noastre, romanul „Moromeții” marchează prin procesul de elaborare umanitatea 
evocată, semnificațiile sugerate, ecoul în conștiința publică, realizarea artistică, unul din momentele de vârf ale prozei românești, cea mai 
solidă creație obiectivă a literaturii române inspirată din lumea țărănească, după romanul „Ion” al lui Liviu Rebreanu. Deși prin problematică 
– lumea satului românesc – Marin Preda se apropie de Liviu Rebreanu, prin unghiul de vedere din care este surprinsă lumea rurală, între cei 
doi mari prozatori există deosebiri de esență. Față de țăranul devorat de pasiunea posesiunii, Marin Preda aduce în proza românească noua 
realitate umană. Personajul central al cărții lui nu mai e dominat de dorința de a avea pământ. Dacă la Rebreanu, romanul urmărea felul cum 
o gospodărie decăzută se reface prin ambiția impulsivă și tenace a lui Ion, în „Moromeții” romancierul studiază o gospodărie ce va intra în 
cele din urmă în declin. Aici nu există nici un glas al pământului, nici unul al iubirii. Scriitorul este interesat mai ales de reacția sufletească 
a personajelor. Conflictul dintre o structură veche a familiei și noua realitate sufletească, evoluată a membrilor ei, care nu mai încape în 
vechile tipare, dă substanța romanului. Vechea structură familistă este adusă în roman în starea de criză prin ignorarea realităților sufletești 
individuale. 

Romanul „Mara” prezintă familia mic-burgheză dintr-un târg ardelenesc, de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea și devine romanul consecințelor nefaste ale absenței figurii paterne, respectiv ale unei figuri paterne corupte asupra 

descendenților. În centrul romanului, din acest unghi de vedere, stau două familii care se grupează în efortul de a contracara consecințele 
dispariției tatălui (Mara și copiii ei), respectiv ale unui tată semiabsent și tiranic (Națl și mama lui). Familia Marei este constituită dintr-o 
văduvă săracă, dar întreprinzătoare, și doi copii: Persida şi Trică: „Mara, săracă, văduvă cu doi copii, sărăcuţii de ei, dar tânără şi voinică 
şi harnică şi Dumnezeu a mai lăsat să aibă şi copii.” Femeia asprită de viață, puternică, întreprinzătoare, ale cărei acțiuni par să graviteze 
exclusiv în jurul realizării copiilor săi. Cu toate acestea, cu greu am putea spune că „Mara” este romanul maternității, căci Mara nu 
întruchipează arhetipul mamei, ci este un personaj ce încearcă să-și depășească condiția și să câștige respectabilitatea, realizarea copiilor 
devenind mai mult un mijloc, decât un scop. În familia Hubăr, Națl este și el victima unui tată mai mult absent, atât fizic, dar mai ales, 
emoțional. Fiind un roman de formare (bildungsroman), opera urmăreşte, prin derularea faptelor, maturizarea celor doi copii. Astfel, Persida, 
încălcându-şi destinul şi, de asemenea, legile morale şi sociale, se căsătoreşte cu Naţl, formând o nouă familie. Spre deosebire de familia 
Marei, care respectă canoanele societăţii, familia Persidei s-a format pe baza libertăţii individuale, în ciuda diferenţelor etnice şi religioase 
dintre cei doi. Iubirea a fost principiul fondator, dar forţa destinului şi cea a legii morale se dovedesc mai puternice, intransigente. Naşterea 
copilului este un factor de echilibru ce determină recuperarea armoniei familiale. Ambele familii sunt marcate de drame care dovedesc 
incapacitatea părinților de a-și educa corespunzător copiii și, mai mult decât atât, le trasează un destin previzibil. 

Scriitor moralist, Slavici îşi pedepseşte personajele pentru nerespectarea unor legi morale şi sociale ce susţin şi asigură un echilibru 
interior al societăţii. încălcarea lor atrage cu sine un dezechilibru ce desfiinţează unitatea şi armonia. 

În viziunea lui Slavici, Mara reprezintă prototipul femeii puternice, asemenea Victoriei Lipan din romanul „Baltagul" de M. 
Sadoveanu. Spre deosebire de alte romane, acesta pune la baza familiei – iubirea. După mai bine de două decenii de convieţuire, Vitoria 
Lipan îşi iubea bărbatul ca în tinereţe şi recunoştea asta cu ruşine, căci, după legile nescrise, vârsta iubirii trecuse, de vreme ce aveau copii 
mari, aflaţi ei înşişi în pragul căsătoriei. Dragostea ei de douăzeci şi mai bine de ani nu a fost lipsită de furtuni, pentru că Nechifor era 
petrecăreţ şi nestatornic uneori, ceea ce stârnea gelozia aprigă a Vitoriei. Bărbatul reacţiona din când în când la îndârjirea nevestei sale, 
încercând să-i scoată unii din demonii care o stăpâneau, dar muierea îndura fără să crâcnească puterea omului ei şi rămânea neînduplecată, 
cu dracii pe care îi avea. Vitoria Lipan își crește copii în spiritul respectării tradițiilor. Ea dezvoltă în Gheorghiţă un demn urmaş al tatălui 
dispărut prematur, conducându-l pe un traseu de iniţiere. Tânărul, cu mama lângă el şi cu imaginea tatălui în faţa sa, parcurge un drum în 
care învaţă despre forţa iubirii, despre sensul dreptăţii şi despre valoarea datoriei. În privința educației Minodorei, Vitoria se dovedește o 
păstrătoare a tradițiilor arhaice: „Îţi arăt eu coc, valţ şi bluză, ardă-te para focului să te ardă! Nici eu, nici bunică-ta, nici bunică-mea n-am 
ştiut de acestea – şi-n legea noastră trebuie să trăieşti şi tu”. 

Tot în perioada interbelică, dar evadând din sfera romanului obiectiv rural, Camil Petrescu prezintă în „Ultima noapte de dragoste, 
întâia noapte de război”(1930), un cuplu fericit format din studentul la filosofie, Ștefan Gheorghidiu și Ela, studentă la litere. Ei alcătuiesc 
cuplul perfect până în momentul în care protagonistul primește o parte din averea unchiului Tache. Banii schimbă relațiile din cuplu. Tinerii 
participă la petreceri mondene și au viziuni diferite asupra vieții. Ștefan își bănuiește soția de infidelitate dar drama declanșării Primului 
Război Mondial este mai puternică decât cea a iubirii înșelate. Când Ștefan conștientizează iminența morții, drama iubirii își pierde din 
amploare. Astfel, la finalul romanului, Ștefan este gata pentru o nouă experință de cunoaștere, lăsându-i Elei cea mai mare parte a averii. 

                 În concluzie, tema familiei este una dintre temele recurente și cele mai importante din literatura română, regăsindu-se în 
operele foarte multor scriitori, care încearcă să o înfățișeze sub diferite forme, fie ele tradiționale sau moderne, și care nu își va pirde nicicând 
din strălucire, 
atâta timp cât scriitorul va încerca să țină pasul cu vremurile, înfățișând o lume veridică. 
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FAMILIA  ȘI  IMPORTANȚA  EI  ÎN  SOCIETATE 

 
                                                                                  Prof.inv. preșcolar: Prodan Luminița 

                                                                  Grădinița cu P.P. Paradisul Piticilor Dej/Cluj 
 

Părinţii, familia sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil deoarece pregătirea pentru viaţă a omului de mâine 
începe din primele luni de existenţă. Faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine. Deprinderile şi convingerile 
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conturate acum formesză baza modului de acţiune din viitor. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi primele modele copiate cu 
fidelitate de copii. 

Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte şi această răspundere revine în mare măsură 
familiei care poate îndeplini această sarcină doar printr-o colaborare eficientă cu grădiniţa. 

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor deoarece 
copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, 
socializatoare şi individualizatoare, familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil. 

Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în contact. Ea poate oferi părinţilor o imagine obiectivă 
a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea copiilor. Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor 
zilnice, asigurării educaţiei şi întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că familiile învaţă împreună cu copiii. 
Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să înveţe să-l cunoască cu tot ce ţine de personalitatea, temperamentul şi stilul 
său. 

Unitatea de acţiune a celor doi factori (grădiniţă şi familie) în vederea formării copiilor este condiţionată de un mod comun de lucru 
şi de o bună cunoaştere reciprocă, iar începutul este dat de cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei 
educativ. Familia este o sursă principală de informaţii privind relaţiile interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările privind educaţia 
copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele educative folosite, valorile promovate, climatul educaţional, responsabilităţile 
pe care copilul le îndeplineşte. 

Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul grădiniţei, comunicând în fiecare zi, 
povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce activităţi de învăţare a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau 
anunţându-i ce activităţi sau întâlniri au planificat. Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de aceea vor folosă toate ocaziile 
pentru a comunica cu părinţii şi a schimba informaţii. Unele familii vor dori să se implice mai mult, altele mai puţin. Frecvenţa şi conţinutul 
discuţiilor cu părinţii vor depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi preferinţele lor. 

Există numeroase căi de implicare a familiilor în programul de educaţie al copiilor. Unele familii pot veni la întâlniri, altele pot 
trimite materiale confecţionate acasă, altele ar putea participa la activităţile din grădiniţă, iar altele să facă parte din comitetul de părinţi. 

În cadrul întâlnirilor individuale periodice educatoarea va analiza evoluţia dezvoltării copilului, va identifica care sunt domeniile de 
dezvoltare care necesită o diversificare a activităţilor, care sunt activităţile care sunt realizate cu uşurinţă acasă, modul în care copilul 
reacţionează la diverse activităţi propuse. Părintele se simte implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei dintre „acasă" şi „la 
grădiniţă". În acest fel, începe să îşi verbalizeze temerile sau să se simtă valorizat în rolul său, se poate centra pe observaţiile asupra copilului 
său. Educatoarea poate evalua dacă abilităţile parentale au nevoie de suport şi îi poate oferi diverse materiale pentru aşi îmbogăţi cunoştinţele 
şi dezvolta capacităţile parentale. De aceea aceste întâlniri au un profund caracter de confidenţialitate. 

O modalitate modernă de implicare o reprezintă familiile în sala de grupă. Uneori familiile se simt intimidate o dată intrate în sala 
de grupă, considerând că aceasta este „aria" de influenţă aparţinând exclusiv educatoarelor. Acesteia îi revine răspunderea de a încuraja 
familiile să vină în sala de clasă oricând doresc. Atenţia personală arătată îi va ajuta pe părinţi să renunţe la orice stânjeneală. Părinţii pot 
asista la activităţile desfăşurate de educatoare cu copiii, pot învăţa modalităţi de comunicare eficienţă cu aceştia şi modalităţi de soluţionare 
a situaţiilor de criză. Pe măsură ce părinţii se obişnuiesc să participe la activităţi ei vor ajunge să cunoască şi să respecte munca educatoarelor, 
vor vorbi mai liber despre progresele făcute de copiii sau despre problemele pe care le au, se vor împrieteni cu ceilalţi părinţi, vor învăţa 
mai multe şi vor înţelege mai bine modul de dezvoltare al unui copil, vor învăţa să desfăşoare activităţi similare acasă sau să continuie acasă 
activitatea educatoarei cu activităţi în completarea acesteia, vor găsi răspunsuri la întrebările care îi frămîntă, îşi vor observa copilul la joacă 
şi vor învăţa să-şi conceapă copilul în relaţie cu ceilalţi. Participarea părinţilor la activităţile copilului are un dublu câştig: pe de o parte, 
copilul se va simţi securizat de prezenţa părinţilor, astfel încât va fi mai deschis spre explorare; pe de altă parte, se va face un transfer de 
abilităţi practice şi cunoştinţe de la educator spre părinte, prin exersarea amenajării spaţiilor, a comunicării cu copilul, prin observarea atentă 
a acestuia într-un alt context decât cel de acasă. 

Acolo unde spaţiul o permite se poate amenaja o cameră rezervetă familiei sau măcar un colţ în care se pot afişa lucrările copiilor 
sau poze ale acestora din timpul activităţilor precum şi informaţii utile pentru educarea copiilor acasă, pliante despre cursuri şi concursuri 
pentru copii. Aici ei se pot întâlni cu alţi părinţi, analiza şi aprecia munca copiilor, pot citi informaţiile expuse la avizier. De obicei acest 
spaţiiu se poate amenaja pe holul grădiniţei. Acest spaţiu poate conţine şi cărţi de specialitate despre dezvoltarea copiilor şi despre educaţia 
parentală pe care părinţii să aibă posibilitatea să le împrumute. 

Întrunirile şi întrevederile familiale sunt o componentă importantă a parteneriatului grădiniţă-familie. Există câteva tipuri de întâlniri 
familiale: întâlniri planificate de consultanţă, cele ale grupurilor de opinie şi dialog, întâlniri informale şi cele organizate cu ocazia unui 
eveniment special. 

Educatoarele au responsabilitatea de a programa întâlnirile de consiliere cu părinţii săptămânal pentru a discuta despre proiectele 
tematice desfăşurate şi despre alte probleme care preocupă ambele părţi. Pentru că aceste întruniri sunt destinate părinţilor subiectele alese 
trebuie să fie de interes pentru aceştia. Întrunirile vor f i  benefice numai dacă se axează pe problemele care îi preocupă pe părinţi care nu 
vor participa dacă nu le vor găsi interesante şi utile. De aceea este necesar ca educatoarea împreună cu familiile să descopere care aspecte îi 
interesează şi vor stabili data întâlnirii. Educatoarea află care sunt interesele familiei prin întâlnirile informale sau prin intermediul 
chestionarelor referitoare la interesele familiei. Anumite subiecte pot f i  prezentate de o manieră mai formală, aşteptându-se şi o replică din 
partea părinţilor. Alte aspecte cer un mai mare grad de participare, familiile putând în acest caz să-şi practice abilităţile şi experienţa. 
Educatoarea va concepe o planificare a activităţilor de consiliere şi sprijin pentru părinţi incluzând teme generale dar şi particulare la sugestia 
părinţilor. 

Grupurile de susţinere şi dialog se formează de obicei din dorinţa comună a câtorva familii care vor să dezbată împreună un subiect. 
Adesea după o întrunire, câţiva părinţi vor dori să dezbată anumite subiecte sau să afle mai multe date. Familiile cu un interes specific sau 
cu necesităţi deosebite se pot întruni şi susţine reciproc, schimbând opinii, sugestii şi resurse. Aceste grupuri de opinie pot f i  formate din: 
taţi, părinţi unici, părinţi ai copiilor cu diferite deficienţe, părinţi tineri, mame. Educatoarele ar trebui să susţină aceste eforturi oferind 
informaţii de specialitate. Medierea educatoarei şi spaţiul pus la dispoziţie pentru derularea acestor activităţi consolidează abilităţile 
parentale, valenţa participativă în viaţa copilului şi dezvoltă un sentiment de apartenenţă la comunitatea grădiniţei, generând implicare în 
viaţa instituţiei. 

Întrunirile comisiei de consultanţă familială le facilitează părinţilor o participare activă în cadrul tuturor aspectelor importante ale 
programului educaţional. În cadrul acestor întâlniri se va discuta despre: participarea familiei, comunicarea educatoare-părinţi, implicarea 
comunităţii, organizarea de evenimente sociale, strângerea de fonduri, organizarea unor excursii. 

Educatoarea poate să propună părinţilor un program de vizite la domiciliu, dar acestea trebuie să apară în plan doar după consolidarea 
relaţiei de încredere dintre părinte şi educator. Vizita la domiciliu este investită adesea cu un puternic rol evaluativ, care se adresează 
părintelui şi este destul de dificil să accepte acest lucru. Important este ca părintele să nu resimtă aceste vizite ca abuzive, ci ca modalităţi 
de colaborare partenerială, pentru a determina un răspuns cât mai adecvat nevoilor de dezvoltare ale copilului lor. 
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Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească succesele. Reuşitele copiilor trebuie sărbătorite de aceea 
cu diferite ocazii educatoarele organizează serbări care costituie un prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările 
copiilor. Părinţii se pot implica în desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea costumelor sau a decorului, în organizarea unor mini petreceri 
pentru copii la sfârşitul acestori serbări. 

Meseria de părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarităţii, iar de buna colaborare a familiei cu grădiniţa 
depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului. 
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Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenşă ai educaţiei, iar între aceştia şi mediul şcolar sau extrafamiliar pendulează copilul, 
obiect şi subiect al educaţiei.  

Familia este prima şcoală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, 
exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân, uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral – spiritual al acestuia. 
Familia ocupă un loc aparte în sistemul instituţional al educaţiei. Acţiunea ei pe întreaga perioadă a dezvoltării include şi toate laturile 
formării personalităţii. Ea reprezintă unul dintre mediile de socializare şi educare din cele mai complete, datorită posibilităţilor pe care le 
are, de a-l introduce pe tânăr în cele mai variabile situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi fireşti mijloace.  

Familia oferă primele informaţii despre lumea care-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio - afectiv 
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.  

Funcţia fundamentală a educaţiei este aceea de a pregăti omul pentru integrarea socială. Educaţia nu vizează formarea unui om  
abstract, ci a omului necesar societăţii respective, potrivit cerinţelor acesteia. Funcţia axiologică reprezintă educaţia pentru şi  prin valori. 

Elevul trebuie să înţeleagă că societatea în care trăieşte se conduce după anumite reguli şi norme, pe care şi el trebuie să le cunoască, 
să le aplice şi să le respecte printr-un comportament corespunzător specific vârstei, prin valori sociale şi atitudini morale care să ducă la 
armonia comunităţii şi la progresul acesteia. Aceasta s-ar putea realiza prin readucerea emoţiei şi a trăirii active a naraţiunii în care este 
implicat elevul în spaţiul şcolar. 

  Rolul şcolii este acela de formare a persoanelor capabile să utilizeze o bază de informaţii tot mai largă, să se adapteze flexibil la 
noile medii şi condiţii, să lucreze în mod efectiv în echipă, să aibă o atitudine empatică autentică faţă de alte grupuri şi culturi şi să rezoneze 
moral în mod responsabil la noile provocări şi influenţe distructive. 

S-au cam pierdut formele de comunicare între cei doi factori decisivi pentru formarea tinerilor. Au supravieţuit şedinţele cu părinţii 
organizate sistematic. În principiu, părinţii elevilor cu rezultate şcolare bune şi foarte bune sunt prezenţi. Dar unde sunt ceilalţi? Problemele 
sociale nu motivează absenţa lor, pentru că școala are acelaşi rol educativ. Odată cu intrarea în şcoală, problemele muncii de educaţie devin 
mai complexe şi odată cu ele şi rolul familiei, şcoala constituind pentru tânăr un mediu căruia trebuie să i se adapteze şi care va influenţa 
enorm dezvoltarea sa. O serie de sarcini educaţionale sunt preluate în mod special de şcoală (cele privind instrucţia), dar familia rămâne 
implicată chiar şi în realizarea acestora. Fără participarea părinţilor, efortul educativ organizat prin instituţiile şcolare poate fi frânt, deviat 
sau deformat. Aşa cum arata şi H. H. Stern “orice sistem de educaţie, oricât ar fi de perfect, rămâne neputincios dacă se loveşte de opoziţia 
sau indiferenţa din partea părinţilor”.   

Poziţia unor părinţi care consideră că odată cu intrarea copiilor în scoală rolul lor s-a încheiat, sau poziţia unor cadre didactice 
conform căreia şcoală poate totul fără a apela la sprijinul părinţilor sunt greşite. Numai o colaborare perfectă între cei doi factori este de 
natură să determine o eficienţă maximă a muncii educative. Desigur, în acest proces de colaborare, rolul conducător îl are şcoală. Ea poate 
să orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de acţiune. 

Familia, oricâte merite şi preocupări valoroase ar avea în legătura cu educaţia tinerilor, nu va obţine rezultate pozitive decât în 
condiţiile în care acţionează împreună cu şcoala.  

Procesul de colaborare se impune – amândoi factorii acţionează asupra aceloraşi persoane, urmăresc realizarea aceluiaşi obiectiv 
(evident cu mijloace specifice) şi deci, orice neconcordanţă, orice divergenţă, pot determina deficienţe în procesul dezvoltării tinerei 
generaţii. 

Parteneriatele şcoală – familie - comunitate au la bază ideea că profesorii, elevii,  părinţii ceilalţi membri ai comunităţii sunt parteneri 
în educaţie. Dacă în trecut aceste parteneriate erau activităţi cu caracter opţional şi ţineau mai mult de domeniul relaţiilor publice, în prezent 
ele au un rol esenţial în procesul de educaţie a elevilor, deoarece îi ajută să-şi dezvolte competenţe şi abilităţi sociale încă din primii ani ai 
copilăriei, pregătindu-i să aibă succes la scoală şi mai târziu, în viaţă şi în carieră. 

În ceea ce priveşte relaţia şcoală - familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă 
aspectele medicale, juridice etc. Se cunosc următoarele forme mai importante de organizare (instituţionalizată) a educaţiei părinţilor şi a 
colaborării şcoală - familie: asociaţii ale părinţilor (şi profesorilor) care au o largă libertate de iniţiativă (au apărut pentru prima oară în 
Statele Unite ale Americii în secolul trecut); şcoli ale părinţilor (iniţiate în Franţa în perioada interbelică) şi şcoli ale mamelor (iniţiate în 
Germania); consilii de administraţie şcolară formate (exclusiv sau în majoritate) din părinţi, cu rol informaţional, consultativ şi decizional 
(fiinţează în Belgia, Danemarca, Olanda şi în alte ţări occidentale); comitete de părinţi pe clase şi scoli, fără rol decizional, care sprijină 
şcoala în rezolvarea unor probleme (în tarile est-europene). 

Problemele relaţiei şcoală-familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între părinţi, cât şi la profesori şi administratori 
şcolari) sau de ordin material (relaţia şcoala-familie cere un surplus de efort material şi de timp). Dificultăţile pot rezulta din ideile divergente 
privind: responsabilitatea statului şi a familiei privind educaţia copiilor; libertatea de alegere a şcolii de către părinţi sau unicitatea 
învăţământului; impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului; randamentul pedagogic şi datoria parentală; participarea 
părinţilor la gestionarea şi procesul decizional din instituţia şcolară. Se consideră, în general, că problema este de atitudine; este dificil de 
pretins, atât la părinţi, cât şi la profesori, că relaţia de colaborare şcoală-familie (nu)este doar un "drept de opţiune".   

Punctele negative referitoare la părinţi faţă de colaborarea cu şcoala sunt: apatia (nu vin la reuniuni anunţate); lipsa de responsabilitate 
(aşteaptă iniţiativa profesorilor); timiditate (lipsa de încredere în sine); participare cu ingerinţe (critica cu impertinenţă şcoala); preocupări 
excesive (exclusive) pentru randamentul şcolar (notele copilului); rolul parental rău definit (nu înţeleg corect funcţiile şi rolurile în educaţia 
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copilului); contacte limitate cu şcoala (numai în situaţii excepţionale, de criza în comportarea copilului); conservatorism (reacţii negative la 
idei noi), activitatea cu părinţii are un caracter neorganizat, sporadic şi la întâmplare sau este ignorată în multe şcoli. 

În ceea ce priveşte profesorii  privind colaborarea cu familiile elevilor reproşurile sunt similare, inclusiv privind: dificultăţi de a 
stabili relaţia cu adulţii (tratează părinţii ca pe copii şi nu ca parteneri în educaţia copilului, decizând autoritar la reuniunile cu părinţii); 
definirea imprecisă a rolului de profesor (oscilează între autonomia tradiţională şi perspectivele noi ale parteneriatului); lipsa pregătirii 
privind relaţia şcoală-familie. 

Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, cel puţin, ca fiecare părinte să cunoască: 
obligaţiile legale privind educaţia copilului; drepturile de care dispune pentru educaţia copilului; importanţa atitudinii lui pentru reuşita 
şcolară a copilului; metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să 
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în aceasta materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; 
părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure (asociaţiilor) părinţilor 
asistenţa necesară.  

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului individual nu se poate substitui participării părinţilor la gestiunea şcolii, din mai 
multe motive: părinţii sunt responsabili legali a educaţiei copiilor lor, deci trebuie să aibă posibilitatea de a influenţa natura acestei educaţii; 
modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea adaptării şcolii la schimbările din societate; este necesară 
o influenţare pe plan local asupra rezolvării problemelor locale şi luarea deciziilor la nivelul cel mai de jos cu putinţă; este necesară 
contrabalansarea "îndepărtării" (indiferenţei) guvernamentale; cei care sunt afectaţi de o decizie trebuie să poată avea o influenţă asupra ei; 
dezechilibrele balanţei grupurilor de interes trebuie să fie corijate autorizând persoanele interesate sa fie reprezentate după importanţa 
implicării lor în instituţia şcolară; participarea trebuie să facă apel la competenţele locale; participarea poate stimula iniţiativele şi inovaţiile.  
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 Familia este un adevărat sprijin pentru copiii în ziua de astăzi. Un copil crescut într-o familie unită şi cu principii este mult mai 

responsabil în ceea ce-l priveşte. Familiile au structuri diferite sau număr diferit de membri. De exemplu în trecut, familiile aveau 4-6 copii, 
în medie, iar acum au în medie 1-2 copii.  Cuplul nu este întotdeauna unit şi perfect. În cele mai multe cazuri în cupluri apar fenomenele 
negative, apar certurile, neajunsurile, infidelitatea etc. Toate aceste lucruri sunt cauza celor mai multe divorţuri. Familia trebuie asociată cu 
stabilitate, echilibru, moralitate şi durabilitate. Întotdeauna în familie trebuie să existe armonie pentru ca durata căsniciei să fie cât mai lungă   

Familia tradiţională În familia tradiţională puterea este inegală. În această familie cel care domina cel mai mult era bărbatul. El era 
principala sursă de venit şi avea cea mai mare autoritate, iar soţia se ocupa în principiu de gospodărie şi depindea de soţ. El făcea ceea ce 
considera că-i mai bine, deoarece femeia nu avea nici un drept la opinie și accepta această ordine. În familia tradiţională, mama se implica 
mult mai mult în creşterea şi educarea copiilor, deoarece ea nu avea un loc de muncă, o carieră profesională, ea se ocupa doar degospodărie 
şi de familia sa. De aceea copiii erau mult mai ataşaţi de mamă decât de tată.De-a lungul timpului, puterea în familie a crescut, autoritatea 
a evoluat spre cel ce ştia mai mult. Puterea femeii a crescut de asemenea. Femeia avea mai multe drepturi,  soţul se sfătuia cu ea în diferite 
probleme familiale. Relaţia părinte - copil în familia tradiţională era în general bazată pe înţelegere şi acceptare şi nu pe conflict şi negare.  

Familia modernă În această familie partenerii au aceeaşi autoritate, deciziile le iau în comun.Creşterea nivelului de cultură, 
independenţa economică, au adus la emanciparea femeii. În familia modernă, relaţia părinte copil este diferită de relaţia din familia 
tradiţională. Modelul mamei tradiţionale se impune prin perseverenţă şi rigiditate, iar modelul mamei moderne, în condițiile unei lilertăți 
crescute, se axează pe dezvoltarea capacităţilor instructiv- formative ale copiilor.  Modelul  tatălui tradiţional asigura educaţia copiilor de 
pe poziţia aceluia care are întotdeauna dreptate şi ultimul cuvânt în orice problemă, iar modelul tatălui modern, foloseşte mult mai puţin 
metodele punitive- restrictive.  

 Sistemul familial trebuie să-şi construiască şi să-şi consolideze o stare de echilibru între cele două modele culturale ale generaţiilor. 
Dacă un copil creşte într-o familie mai organizată, cu principii şi el va vrea să-şi construiască viaţa asemenea părinţilor, însă dacă a crescut 
într-o familie dezechilibrată, dezbinată, acelaşi lucru va face şi el, nu îl va interesa casa, familia, copii săi, ci doar să trăiască cât mai bine şi 
să-i fie lui bine. În ziua de astăzi cei mai mulți tinerii doresc un statut social bun, o viaţă fără probleme, fericire personală, însă pentru aceste 
lucruri trebuie depus şi puţin efort şi muncă pentru a se realize, ori ei nu fac mai nimic, aşteaptă totul de-a gata şi acest lucru nu este posibil. 
Societatea de astăzi s-a schimbat enorm de mult şi nu în bine. Toţi vor să fie patroni şi şefi să comande, dar să muncească mai puţin. Dacă 
în familia tradițională fiecare membru al familiei știa foarte bine care îi sunt responsabilitățile, în familia modernă se pune accentul mai mult 
pe libertatea individului, chiar dacă prin libertatea lui iși îngrădește partenerul.  În familia modernă, în cele mai multe cazuri, lucrează ambii 
soți, de treburile casei se îngrijește numai soția, iar de creșterea copiilor se ocupă gradinita, școala sau bunicii. În timp ce familia tradițională 
este caracterizata prin unitate si responsabilitate, individualismul este unul dintre atributele pe care le putem obseva lesne în familia modernă. 
Membrii din familia modernă, cu toate că locuiesc sub același acoperiș, se intersectează doar cateva momente pe zi. Când sunt toți în casă, 
soțul se uită la televizor, soția urmărește noutățile pe facebook, iar copiii se joacă fiecare cu jucaria lui. O altă caracteristică a familiei 
moderne este materialismul. Cei mai mulți părinți sunt iresponsabili în ceea ce privete educația copiilor sau armonia din casă. Deoarece 
suntem și un popor caruia îi place să aibă tot felul de lucruri pe care nu ajungem să le folosim niciodata în viață, părinții își petrec timpul la 
muncă, vorbesc aici de munca în străinătate, departe de casă, sau de orele suplimentare, și își neglijează astfel copiii. Ei consideră că investiția 
financiară este mai importantă pentru copiii lor decat cea educațională. Este imperios necesar pentru un copil să își petreacă timpul cu 
părinții, nu cu banii acestora. Acești părinți lasă responsabilitatea educării copiilor pe seama buncilor sau a altor persoane, crezând că 
lucrurile materiale vor aduce stabilitate familiei lor. În familia modernă, de cele mai multe ori se neglijează ceea ce e mai important. Se 
pune accent pe lucrurile materiale mai mult decât pe om în sine. Lipsa comunicării este și ea o caracteristică pe care o vedem tot mai des în 
familia modernă. Cele mai multe cupluri divorțează din cauza lipsei de comunicare. Mulți nu se înteleg între ei și nu discern doleanțele 
partenerilor deoarece nu se comunică într-un mod eficient. În general femeile vorbesc mai subtil și se așteaptă ca bărbații să le înțeleagă. 
Bărbații nu prea au chef de vorbă și de aici izbucnesc adesea conflicte. În familia modernă nici copiii nu sunt ințeleși de părinți și nici părinții 
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nu se se fac înțeleși de cele mai multe ori. Există și câteva caracteristici bune pe care nu trebuie să le neglijăm. În familia modernă, atât 
bărbatul cât și femeia au drepturi și responsabilități. De asemenea, în familia modernă putem să ne stabilim priorități și principii corecte, 
punând accent pe ceea ce este important cu adevărat. Avem dreptul să alegem cum să trăim, cât timp să investim pentru funcționarea bună 
a familiei și să spargem mitul că familia moderna este sortită destrămării. Un rol important al familiei este colaborarea familiei cu școala 
deoarece părinții sunt beneficiari indirecți ai educației copilului. Ei sunt cei care confruntă cu situații inedite, probleme comportamentale și 
manifestări conflictuale ale personalității în formare a copilului. Experiența praxiologică a școlii sprijină soluționarea unor probleme care 
se ivesc la o categorie de vârstă și care se repetă la generațiile următoare. Conceptul de structură a familiei are două semnificații: componența 
numerică și structura pe generații. Componența  numerică este mărimea familiei. Poate face referire la familia extinsă sau la familia nucleară. 
Structura pe generații tradiționale variază de la tipul extins la cel restrâns al familiei și de la societățile tradiționale la cele moderne , dar și 
traiul comun al mai multor generații antrenează o serie de probleme specifice, de ordin material (locuință, venituri) , psihic și social , 
concretizate  în posibile neînțelegeri, divergențe, conflicte. Traiul în comun presupune o serie de avantaje dar și o serie de dezavantaje. 
Avantajele traiului în comun sunt: capacitatea de a furniza servicii sociale membrilor familiei ( îngrijirea copiilor, a vârstnicilor, a 
bolnavilor); solidaritate familială, posibilitatea de a acumula resurse materiale și financiare dar și creșterea puterii de influență a grupului 
asupra comunității. Dezavantajele traiului în comun sunt: dificultăți în exercitarea autorității și frecvente conflicte cauzate de exemplele 
diferite de viață, instrucție și educație, aptitudini și convingeri. 
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FAMILIA -  MODELUL COPILULUI ÎN VIAȚĂ  
Prof. Reuț Mirela 

 Școala Gimnazială Nr. 54, București 
 

Familia este formată din părinți, copiii și celelalte rude. A fost, este și va fi nucleul societății. Familia constituie mediul în care 
copilul se naște, trăiește primii ani ai existenței personale, se dezvoltare și se formează pentru viață. Este prima școală care-l pregătește pe 
copil pentru integrarea în viața socială. Copilul este cel mai frumos dar de la Dumnezeu. Copilul este persoana creată de părinți, prin 
atmosfera pe care au avut-o în casă, prin felul în care i-au vorbit, prin ceea ce i-au spus, dar și prin ceea ce nu i-au spus.  

Familia are un rol esențial în societatea românească. Familia se întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre un bărbat și o 
femeie, binecuvântată de Dumnezeu în fața sfântului altar din biserică, prin Taina Sfintei Cununii. Părinții trebuie să dea dovadă de o 
moralitate ireproșabilă, de integritate și educație aleasă, ca astfel copiii să-i poată urma avându-i ca model. Părinții, trebuie să fie conștienți 
că tot ceea ce definește comportamentul, starea fizică și psihică a copilului nostru este conform modelului pe care îl oferim. Dacă nu ne 
place ce vedem la copilul nostru trebuie să corectăm modelul. Pe copil îl învățăm să fie politicos și să-și exprime personalitatea fără a leza 
pe nimeni, prin exemplul personal și prin explicațiile date la momentul oportun.  

Un părinte trebuie să fie mereu prezent în viața copilului său, să-l vegheză, să intervină când trebuie, să se retragă când e mai bine 
pentru copil. Copiii trebuie pregătiți pentru succese și nu pentru eșecuri. Încrederea în sine se construiește cu gândire pozitivă, cu emoții 
pozitive. Cei care au încredere în ei, reușesc. Pentru a ajuta copilul să-și construiască încrederea în sine, trebuie luat în serios. Sunt și copii 
care vor să-și controleze propria viață, să ia decizii, să facă ceea ce vor ei. Și atunci când intră în lupta pentru putere cu părinții lor, ei vor să 
câștige. Foarte rar renunță la luptă cu ușurință. Pentru obținerea unei ascultări de bunăvoie, trebuie să ne concentrăm asupra prevenirii 
conflictelor sau, dacă acestea au apărut deja, asupra rezolvării lor.  

Cu cât vor fi mai puține conflicte, cu atât mai puține vor fi și luptele pentru putere în familie și cu atât mai ușoară va fi ascultarea. 
Copiii se nasc cu o voință ce trebuie modelată, altfel vor fi inadaptabili în societate și vor constitui o amenințare pentru ceilalți sau pentru 
ei înșiși. Unii oameni cred că cei mici se nasc fie binevoitori, fie obraznici. Acest lucru nu este adevărat. Mai degrabă, copiii se nasc cu 
diverse trăsături, dintre care unele sunt mai ușor de acceptat decât altele. Atunci când în personalitatea sau în comportamentul unui copil se 
întâlnesc o serie de trăsături mai dificile, tendința părinților este de a le forța să se transforme în trăsăturile copilului ,,perfect” pe care ei 
doresc să le aibă. Cu cât mai mult îți impui așteptările, în loc să respecți trăsăturile date de Dumnezeu, cu atât mai inflexibili la schimbare 
vor deveni ei și mai neascultători. Părinții sunt, în mare parte, cauza comportamentului negativ al copiilor. Se poate ilustra cel mai bine acest 
lucru cu o sfoară, pentru că cei mici sunt ca sforile. Luăm o sfoară și o întindem în fața noastră, apoi o apucăm de un capăt și o împingem 
în direcția opusă. Se va mișca sfoara exact în direcția în care am împins-o? Desigur că nu. Se va îndoi. Și dacă vom continua să o împingem, 
vom obține un ghemotoc de sfoară. Dar dacă tragem sfoara în direcția în care vrem să meargă și ea se va deplasa în direcția respectivă.  

Copiii sunt la fel ca sforile. Tind să se împotrivească atunci când se simt împinși sau forțați să facă ceva. O dată ce au început să se 
împotrivească, tendința celor mai mulți părinți este aceea de a-i împinge mai mult, de a-i amenința, a –i manipula, a-i forța și a-i pedepsi. 
Iar rezultatul este, că cu cât împingi mai mult, cu atât mai lipsit de putere se simte copilul și cu atât mai răzvrătit va fi. Poate, uneori, credem 
că, dacă îl împingi sau îl forțezi pe copil, aceasta îl va face să asculte.  

Ascultarea exterioară, obținută cu forța, nu înseamnă neapărat și ascultare la nivelul inimii, și mai devreme sau mai târziu 
neascultarea din interior va provoca neascultarea exterioară! 

Cheia reducerii încăpățânării copilului este să ținem minte cât de mult se aseamănă cu sforile. Dacă îi împingem în direcția în care 
vrem noi să meargă, nu vor merge. Folosirea strategiei sforii, adică a nu exercita presiuni asupra copilului, trebuie să înceapă încă de la 
naștere, respectând drepturile omului ca ființă umană. Nu trebuie să ne impunem voința înaintea copiilor mici doar pentru că ei nu au de 
ales. Dimpotrivă, trebuie să o lăsăm mai ușor. Dacă el își manifestă interesul față de un lucru, trebuie să-l respectăm, să vorbim cu el, chiar 
dacă nu ne poate răspunde încă. Copiii trebuie pregătiță pentru schimbările pe care urmează să le i le impunem, să-i spunem ce urmează să 
facă. Trebuie să le captăm atenția. Răsplătirea copiilor pentru bunăvoința de care au dat dovadă, este mult mai eficientă decât impunerea 
voinței noastre în dreptul lor și apoi nevoia de a-i pedepsi pentru neascultare.  

Dacă manifestăm un respect adevărat, atunci vom avea șanse mult mai mari de a câștiga colaborarea copilului nostru, încă din prima 
zi de viață. Pe măsură ce copiii cresc, dacă vrem ca sfoara să se deplaseze într-o anumită direcție, atunci nu o împingem. Apucăm de celălalt 
capăt și tragem, asta înseamnă să conduci, iar sfoara te va urma. De fiecare dată când un copil începe să se opună, chiar și foarte puțin, ne 
aducem aminte de sfoară și renunțăm imediat la forță. Trebuie să respectăm drepturile copilului nostru, dar să nu calce peste ale părinților. 
Ca membrii ai unei familii, copiii au anumite responsabilități. Misiunea noastră este să-i motivăm, să-i încurajăm, să-i călăuzim și să avem 
o influență blândă asupra copiilor noștri, astfel încât ei să aleagă să-și îndeplinească responsabilitățile și să facă ceea ce vrem noi. Și dacă ei 
nu ascultă, noi intervenim cu metodele cretive de disciplinare. Motivarea, încurajarea, călăuzirea și influențarea necesită timp, dar merită 
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pentru a-l face pe copil să se supună plin de bunăvoință cererilor noastre, în loc să se împotrivească la tot ceea ce spunem sau să ia decizii 
într-un spirit de răzvrătire. Neascultare de bună știință conduce de prea multe ori la experimentarea unor practici dăunătoare, cum ar fi 
fumatul, drogurile, sexul premarital sau fuga de acasă. Copiii răzvrătiți cred că-i rănesc pe părinții lor dacă se comportă urât, dar de fapt se 
rănesc pe ei înșiși mult mai mult. Așa că nu trebuie să împingem sfoara. Dimpotrivă, trebuie să ne conducem copiii pe calea cea bună, astfel: 

• Adresăm cereri copilului atunci când acesta nu este foarte atras de o activitate favorită. Copiilor nu le place să fie întrerupți. 
• Înștiințăm copilul în mod cinstit că urmează să aibă loc o schimbare. 
• Solicităm colaborarea lui. 
• Aunci când se poate, îi oferim copilului posibilitatea să aleagă. 
• Lucrăm împreună într-o atmosferă care să denote fericire. Copiilor le place să facă ceea ce facem noi, dacă le face plăcere să 

se afle în preajma noastră.  
• Folosim glume și jocuri și ne asumăm diverse roluri comice pentru a împiedica potențialele conflicte.  
• Încurajăm! Încurajăm! Încurajăm! Nu uităm că adesea copilul care se poartă urât, este un copil descurajat. Putem transforma 

neascultarea în supunere numai dacă ținem minte strategia sforii. El va simți asta. Vrea să fie important. Fiecare copil este 
oglinda familiei în care trăiește.  

Gândirea pozitivă atrage în mod natural ceea ce este bun și frumos, în timp ce gândirea negativă te va lipsi de toate lucrurile datorită 
cărora viața merită trăită. Dacă are o gândire pozitivă, copilul se va concentra asupra scopului pe care trebuie să îl atingă, își va aduna toate 
forțele și va reuși. Educația cu care copilul este înzestrat de acasă se vede în comportamentul și atitudinea lui față de cei din jur. Părinții sunt 
primii care trebuie să găsească modalitatea de a apropia copilul de carte, de cunoaștere, de școală și de societatea din care face parte.  

Pe măsură ce copiii cresc și devin tot mai capabili să ia decizii, controlul părinților trebuie să se comute pe auto-control. Această 
comutare nu este întotdeauna ușoară pentru părintele care s-a obișnuit să tot ia decizii în dreptul copilului. Acelor părinți care nu și-au 
rezolvat aspectele legate de control din propria lor copilărie le vine foarte greu să renunțe la controlul asupra copiilor lor.  

Unul dintre primele semne de anormalitate în cadrul unei familii este dat de numărul și intensitatea luptelor pentru putere, pe care le 
au părinții și copiii. Dacă aceste lupte nu se rezolvă așa cum trebuie, atunci trebuie să caute ajutor, fie participând la un curs de educație, fie 
solicitând consiliere familială. Dacă luptele nu sunt rezolvate satisfăcător, este foarte probabil ca cei mici să înceapă să ia decizii doar pentru 
a se răzvrăti sau pentru a i-o plăti persoanei care exercită controlul asupra lor. Răzbunarea este un alt motiv pentru care copiii se poartă urât.  

Cred că o viziune mult mai sănătoasă asupra educației copiilor este aceea că ei sunt un dar de la Dumnezeu pentru noi. Nu trebuie 
să săvârșim asupra lor niciun fel de abuz și nu trebuie să-i tratăm după cum ne dictează impulsurile de moment. Dimpotrivă, trebuie să ne 
purtăm cu ei așa cum s-ar purta Dumnezeu cu ei.   
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Familia este fără îndoială prima noastră școală, pentru că aici ne însușim primele noțiuni de bază, ne raportăm la noi înșine și la 

ceilalți, avem primele experiențe, fiind celula de bază a societății. În interacțiunea părintelui cu copilul, acesta îi transmite iubirea, acceptarea, 
aprecierea, îl protejează și îngrijește. Conexiunea copilului cu părinții este sigură, de atașament, apartenență, își dă seama că este autentic, 
că poate avea influență asupra celorlalți. Învață respectul, politețea, ascultarea, încrederea, stăpânirea de sine, ce este iubirea necondiționată. 
În sânul familiei acesta explorează și se mișcă  liber, își exersează creativitatea. Până la vârsta școlară ei învață în familie mersul, limbajul, 
își conturează personalitatea, exersează memoria, atenția, raționamentul, devenind astfel o ființă rațională ce se poate adapta, integra, își 
formează caracterul echilibrat. Bazele educației și formarea copilului ca adult se face în cadrul familiei. Familia are rolul de a-l dezvolta pe 
copil fizic, estetic, moral și intelectual.,, Părinţii care au primit ei înşişi o educaţie sunt deja modele după care se îndreaptă copiii”, ne spunea 
Kant în scrierile sale. 

Cei din familie trebuie să obișnuiască pe copil să salute, să mulțumească, să ofere, să ajute fără ca să fie răsplătit, să-și ceară scuze 
când este cazul, să roage politicos, să nu întrerupă pe cel ce vorbește, să își aștepte rândul, să aibă o conduită igienică, adică să aibă ,,cei 7 
ani de acasă”. Va învăța să nu râdă de defectul fizic sau de slăbiciunea cuiva, făcând diferența între glumă, râsul sănătos și rîsul ce jignește. 
Învață să fie cinstit, sincer, cumpătat, grijuliu, decent în atitudini și vorbire, respectuos. Având o bună purtare va deveni ,,cartea de vizită a 
familiei”.Având bunele maniere se va simți mai bine în mijlocul celorlalți, se va integra mai bine în relațiile sociale. 

  
 
Alături de familie, într-un parteneriat, intervine și școala ce aduce influențe asupra personalității copilului, printr-o educație 

organizată, raportul fiind de complementaritate, astfel elevul devine responsabil. Ființa umană este desăvârșită prin educație. Pentru a crește 
aspirațiile copiilor, cât și ale lor, părinții trebuie să se implice activ.  

Ei trebuie să ajute copilul în activitatea de învățare, să-i asigure cele necesare. Școala va colabora cu familia prin ședințe și lectorate, 
prin vizite la domiciliul elevilor.  

Părinții pot participa la lecții demonstrative, activități extrașcolare. În cadrul parteneriatului părinții vor afla când și cum să-l ajute 
pe copil, cum să-l motiveze, iar școala va afla ce-l interesează, ce-l pasionează pe elev, prin ce metode ar putea avea succes. În cadrul școlii, 
copilul învață reguli de coabitare cu ceilalți, se poate compara cu cei de seama lui, se obișnuiește cu un anumit program, învață să se 
integreze, își asumă diverse roluri sociale, i se dezvoltă independența, autonomia. 
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Pentru a-i cunoaște personalitatea, punctul de unde trebuie să plece, școala folosește diferite metode și anume: ancheta psihologică, 
metoda biografică, convorbirea, observația, experimentul. Cei ce câștigă de pe urma colaborării familiei cu școala sunt copiii. Între factorii 
de educație din familie și cei din școală trebuie să existe o concordanță de cerințe. Cunoașterea programului școlar e esențial pentru a-și 
adapta activitățile de acasă, pentru a fi unitate și coerență în demersul educativ. 

Familia trebuie să-i arate copilului ce e bine și ce e rău, să-l îndrume și să-l încurajeze. Pentru a nu simți îndoiala, neîncrederea în 
forțele proprii, teama de viitor, familia trebuie să-i asigure confortul afectiv și fizic. Uneori părinții își doresc ca propriile lor ambiții și vise, 
pe care nu și le-au realizat,  să și le împlinească prin proprii lor copii și acest lucu este greșit. Fiecare om are propriile calități și aptitudini, 
iar la copii trebuie descoperite și orientați către aceste interese. Educația se realizează întâi prin exemplu, apoi prin cuvânt. 

Un rol important îl are jocul, ca și context de învățare, cu ajutorul căruia își dezvoltă gândirea, abilitatea de a rezolva probleme, de 
a finaliza o sarcină, de a socializa. Părinții trebuie să fie disponibili, prezenți, să-i încurajeze în permanență pentru reușite, să-i asigure 
materialele necesare potrivite vârstei, ușor de manipulat, care-i oferă o interacțiune agreabilă, copiii fiind foarte curioși. Jocul ajută și la 
dezvoltarea sănătății mentale și emoționale, a creativității, imaginației. O resursă materială bună pentru cei mici este plastilina, cu ajutorul 
căreia i se dezvoltă imaginația, gândirea, încrederea, starea emoțională. Aceștia pot face figurine din plastilină. 

Părinții se pot juca împreună cu copiii acasă, în mediul familiei, diverse jocuri precum: 
,,Vânătoarea de comori”-în care se folosesc obiecte identice, mici. Acestea sunt ascunse în diverse locuri și cei mici sunt invitați să 

le găsească, într-un timp stabilit. Cine adună cele mai multe câștigă. 
,,Telefonul fără fir”- așezați în șir, primul îi șoptește următorului la ureche un cuvânt pe care nu are voie să îl repete. Acesta din urmă 

șoptește mai departe, următorului, cuvântul pe care l-a înțeles. Ultimul jucător va spune ce a înțeles cu voce tare. Uneori cuvântul de la final 
nu mai seamănă cu cel inițial și atunci copiii se vor amuza. 

Perioada cea mai bună în care se face educația este copilăria, fiind temelia clădirii lui ca ființă ce se va manifesta pe viitor în mod 
corespunzător. Așa cum o casă nu se poate clădi temeinic fără temelie tot așa și educația copilului nu se poate forma temeinic fără o familie 
bine închegată, cu valori morale  bine întemeiate. Copilul imită și învață conduita părinților, aceștia fiind pentru el primul model, de la care 
își formează concepția despre viață, modul de relaționare și comportare. Regulile din familie trebuie să fie clare, explicite, concrete nu 
evazive, să știe ce e permis și ce nu. Dacă tolerăm unui copil ceva o dată și altă dată nu, asta îl va dezorienta. Pentru siguranța lui, regulile 
trebuie să fie constante. În cazul în care se încalcă aceste reguli trebuie să existe și niște consecințe rezonabile și logice, în urma cărora 
acesta va deveni responsabil. 

În final, fiecare copil, singur, va trebui să-și aleagă drumul pe care vrea să meargă, adaptându-se în societate. 
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VALORILE  ȘI   PRINCIPIILE  FAMILIEI,  RĂDĂCINI   ÎN   EDUCAȚIA   COPILULUI 
 

Prof: Ristea Maria-Adelina 
Liceul ”Gheorghe Surdu”, Brezoi, Județ Vâlcea  

 
Educația, încă de la naștere și până la vârsta adultă este un amestec de factori și influențe. Totuși, două instituții joacă un rol vital și 

au responsabilități educaționale formale în fața legii și a societății: familia și școala. 
Părinții au fost mereu și vor rămâne educatorii primari ai copilului. Ei au dreptul și datoria de a-și stabili bazele intelectuale și 

emoționale și de a-și dezvolta sistemul de valori și atitudini, cu atât mai mult cu cât viitorul unui copil este puternic condiționat în perioada 
preșcolară. De asemenea, aceștia trebuie să își exercite responsabilitățile ca părinți ai elevilor. La rândul său, statul, prin intermediul 
sistemului de învățământ, trebuie să antreneze tinerii pentru a deveni cetățeni buni și buni profesioniști și să le ofere bazele pentru învățarea 
pe tot parcursul vieții și pentru dezvoltarea personală. 

Părinții veghează întotdeauna asupra copiilor lor, astfel încât să obțină valorile de care au nevoie în viață. Aceste valori pot fi 
transmise într-o varietate de moduri, dar cele mai importante se bazează pe comportamentul copilului în societate. 

Familia este înzestrată cu valori, dar și cu principii. Este creuzetul inițial, ideal și fundamental pentru învățarea și exercitarea unui 
anumit număr de valori umane esențiale pentru toată viața în societate. În ceea ce privește valorile, putem specifica: 

1 / Respect și amabilitate 
În capacitatea de a-și depăși dificultățile, familia întărește și își demonstrează rolul esențial pentru societate. Toată viața merită respect 

și protecție, mai ales dacă este slăbită. 
2 / Angajament și responsabilitate 
Viața de familie se bazează pe angajamentul reciproc al părinților și pe responsabilitatea lor față de copii și părinți. Valorile dobândite 

în familie reprezintă un atu pentru viața profesională și societate. 
3 / Onestitate și încredere 
Familiile respectă regulile de conduită și regulile morale și le insuflă copiilor. 
4 / Familia, un loc de învățare a solidarității și a ajutorului reciproc 
Fraternitatea provine dintr-o educație în generozitate și respect față de ceilalți. Respectul pentru ceilalți și simțul civic sunt învățați mai 

întâi ca familie. 
5 / Intergenerațional (familia în sens larg) 
Dialogul intergenerațional este o sursă de educație, transmitere și experiențe, care permite: 
• seniori: să înțeleagă evoluția societății, să-și împărtășească experiența; 
• copii și nepoți: să-și cunoască rădăcinile, istoricul familial. 

Principiile sunt importante și în educația copiilor. În viața noastră există principii precum: 
1 / Familia - unitatea de bază a societății 
Familia este o realitate inevitabilă esențială pentru societate. Misiunea sa este fundamentală pentru: 
• Reînnoirea generațiilor și solidaritatea între generații. 
• Dezvoltarea și educația copilului; părinții fiind primii și principalii educatori ai copiilor lor. 
• Învățarea de a trăi în societate; respect pentru celălalt, protecția celor mai slabi și ceea ce este diferit, 

https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in%20casa/?fbclid=IwAR37P5ybysb0XJu6t79o9y4pNhHZXkFFeIYUmIOBgm6LU32pgisvfYlrStQ
https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in%20casa/?fbclid=IwAR37P5ybysb0XJu6t79o9y4pNhHZXkFFeIYUmIOBgm6LU32pgisvfYlrStQ
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• Crearea de valori și bogăție pentru fiecare generație. 
2 / O politică de familie ambițioasă și contemporană 

Prin asumarea misiunilor sale, familia contribuie la dezvoltarea averii naționale, prin creșterea constantă a nevoilor sale. Societatea 
trebuie să recunoască această contribuție printr-o politică familială globală, ambițioasă și contemporană, care trebuie să garanteze fiecărei 
familii: 

• Un angajament pe termen lung din „copilărie până la bătrânețe”. 
• Beneficii corecte oferind fiecărui membru al familiei: 
- Un nivel de trai decent. 
- Un mediu favorabil dezvoltării sale. 
• Impozitare echitabilă pentru o contribuție la finanțarea unei politici familiale transparente și corecte. 
• Universalitatea politicii familiale 
Familiile (în special familiile numeroase) aduc o contribuție de neînlocuit în societate. Politica familială rămâne cea mai bună dintre 

politicile sociale. 
• Servicii publice eficiente 
Un nivel și o calitate a facilităților educaționale, școlare, culturale, de sănătate și recepție, în conformitate cu nevoile actuale. 

În primul rând, este esențial să ne amintim că copiii își imită părinții mai întâi. Familia este prima școală pentru educația copiilor. 
Pentru a transmite o anumită valoare, părinții înșiși trebuie să fie atenți la cine fac. Părinții au interesul de a-și educa copiii că a oferi tot ce 
e mai bun din tine este o valoare binemeritată. Pentru aceasta, gustul efortului este foarte apreciat pentru a atinge un nivel bun de cunoaștere. 
Este esențial să le prezentăm copiilor valoarea vieții de familie: împărtășirea momentelor împreună, precum plimbări, jocuri de grup sau 
altele. Ca valoare pentru a transmite și copiilor, trebuie să-i învățăm să se comporte politicos.  

Faptul că trebuie să spună îmi cer scuze, mulțumesc, scuzați-mă, vă rog frumos, bună ziua, nu cere multe, doar construirea de 
obiceiuri necesită un pic de efort. La fel, respectul față de ceilalți, în special de persoanele în vârstă, este o valoare umană fundamentală. Cu 
siguranță, cum te poți aștepta să fii respectat dacă nu știi să te respecți? A avea mintea deschisă este important dacă intenționați să mențineți 
relații în jurul vostru. 

Atâta timp cât trăim într-o societate, întotdeauna avem îndatoriri de îndeplinit în cadrul ei, căci ajutorul reciproc este chiar 
fundamentul societății noastre. Învățarea de a împărtăși nu ar trebui exclusă dacă părinții își doresc o viață sociabilă pentru copiii lor. 

Pentru a se pune în valoare, copilul trebuie să știe să-și asculte corpul și să aibă grijă de el: să răspundă la foame, oboseală, sete, să 
aibă grijă de ei în caz de boală sau durere, să se îndepărteze de locurile în care se află în pericol, de tot ceea ce îl poate amenința. Copilul 
trebuie să știe să păstreze curățenia, să înceapă cu el și să se extindă către ceea ce îl înconjoară: camera lui, casa, exteriorul casei și oriunde 
merge: strada, școală, locuri publice etc. 

Multe sunt valorile pe care părinții trebuie să le transmită copiilor, lista nu este exhaustivă. Părinților le revine sarcina de a măsura 
modul în care își încurajează copiii să dobândească valorile esențiale pentru a profita la maximum de viață în condiții favorabile. 

 
Bibliografie:  
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FAMILIA – PARTENERUL  DE  ÎNCREDERE  AL  PROFESORULUI 

 
 Prof.pt. înv. primar Scară Adelina-Elena 

Şcoala Gimnazială “Ion Băncilă”, Brăila 
 
 Familia e scena principală din viaţa copilului, e nucleul social în care, până la o anumită vârstă, se reflectă întreaga viaţă socială. 

Cercetările demonstrează că în ce privește reuşita şcolară a copilului, o mare parte se datorează tipului de familie, nivelului de instrucţie, 
interesului familiei pentru şcoală, statusului social. Există şi variabile de tip subiectiv: climatul familial sau nivelul de aspiraţie al părinţilor. 
Funcția educativă a familiei este rezultatul unei acțiuni dirijate, care în principiu are aceeași structură ca a oricărei acțiuni educaționale, cu 
deosebire că se desfășoară în alte condiții. Ambianța umană în care se naște și crește copilul exercită o influență hotărâtoare asupra 
dezvoltării sale, asupra formării întregii sale personalități. Această influență se exercită și trebuie luată în considerație din prima copilărie.
  

 Familia şi şcoala reprezintă cei mai importanţi factori educaţionali, fiind adevăraţi piloni ai educaţiei. Mediul familial îi oferă 
copilului modele de comportamente pe care, de regulă, acesta le imită cu fidelitate. Acum şi aici se pun bazele unor deprinderi şi obişnuinţe 
elementare de comportare morală, dar se face şi trecerea spre înfiriparea unor reprezentări, noţiuni, valori morale, convingeri prin care se 
exprimă atitudinea copilului faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de societatea în care se afirmă. 

 Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii.  Mediul în care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, 
poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor 
comunităţii.   Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra 
copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. 
Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul 
familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Relaţia dintre ei se îmbunătăţeşte, iar părinţii au 
ocazia să-şi cunoască mai bine copilul. 

 Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient 
dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru.  Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod 
ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte mai bine  în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce 
fel să-l motiveze şi să-l ajute. Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 
şcoală.  Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori. 

 De fiecare dată mi-a plăcut să implic părinţii în activităţile noastre zilnice, la clasă. Unii au fost mai receptivi, alţii mai puţin. În loc 
de clasicele serbări am optat pentru activităţi în echipă: părinte -copil. Excursiile, drumeţiile le-am organizat alături de ei şi cu sprijinul 
acestora. 

Cei care nu au avut posibilităţi, au fost ajutaţi şi sprijiniţi. Fără ajutorul părinţilor multe activităţi nu ar avea loc.  
 Cu fiecare serie de copii, în clasa pregătitoare sărbătorim primele 100 de zile din viaţa de şcolar. Pe parcursul anului numărăm zilnic 

zilele de şcoală, iar atunci când se împlinesc 100 dăm o petrecere pentru a marca evenimentul.  

http://www.olivierroche.fr/
https://assembly.coe.int/
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 Încă de la începutul anului prezentăm părinţilor în ce constă această sărbătoare. În afara activităţilor specifice acelei zile, elevii, pe 
parcursul anului trebuie să pregătească o colecţie din 100 de obiecte. Aceştia aşteaptă nerăbdători momentul şi se pregătesc intens, realizând 
nişte colecţii minunate. În ziua petrecerii ne strângem cu mic cu mare în sala de clasă şi desfăşurăm activităţi în echipă. Fără ajutorul şi 
implicarea părinţilor, activitatea nu ar fi atât de frumoasă. În acea zi pe lângă activităţile de comunicare în limba română şi matematică, 
executăm şi diverse sarcini amuzante, iar la sfârşit ne delectăm cu un tort delicios. 

 Pe parcursul anilor părinţii mi-au fost mereu un sprijin, au fost alături de mine în orice demers, iar valorile şi atitudinile insuflate 
copiilor s-au regăsit în comportamentul acestora. 

 Anul acesta sărbătoarea celor 100 de zile de şcoală a fost în preajma zilei de 1 Martie. Pe lângă activităţile de matematică şi limba 
română, am discutat şi despre importanţa mărţişorului. Acest obiect micuţ legat cu două fire împletite, înnodate, alb și roșu, semnifică lupta 
vieții asupra morții, a sănătății împotriva bolii. De asemenea mărțișorul este considerat un talisman al norocului, al bunăstării și al prețuirii. 
Mărțișorul este considerat  şi un simbol al primăverii, al revenirii la viață a naturii și a tot ce o înconjoară. Mărțișorul este purtat la vedere 
timp de aproximativ două săptămâni sau toată luna martie, pentru că aduce optimism și credință. 

 Le-am povestit copiilor şi câteva legende despre mărţişor, despre Baba Dochia care ar fi tors firul de mărţişor în timp ce urca cu oile 
la munte şi le-am prezentat şi câteva obiceiuri şi tradiţii de mărţişor. 

 La finalul activităţilor copiii le-au realizat mămicilor mărţişoare, iar acestea i-au răsplătit cu pupici, îmbrăţişări şi un tort delicios. 
 Această activitate este şi un mod de apropiere între părinţi şi copii, dar şi între părinţi şi cadrul didactic. 
      Părinţii trebuie să vadă în învăţător un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i 

poate  ajuta  prin  atitudinea  nepărtinitoare  pe  care  o  are. 
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Prof. înv. Primar Raluca Ioana Şimonca 

Şcoala Gimnazială Gherţa Mică,  Jud. Satu Mare 
       

Societatea zilelor noastre, trece printr-o criză financiară, dar şi prin una a familiei, în care sacralitatea acesteia şi valorile ei 
perene au fost lăsate în plan secund, locul lor fiind luat de un nou sistem de valori, "modern". Astfel se face că tinerii se căsătoresc 
mai târziu, a crescut numărul divorţurilor, al abandonurilor şi al delincvenţei juvenile. Pe lângă alte instituţii din mefiul apropiat, 
Biserica este unul dintre stâlpii cei mai solizi, care susţin întărirea familiei şi conştientizarea rolului ei în societate prin rugăciunile 
ei, prin sfătuirea pastorală. Educarea şi formarea tinerilor înseamnă şi pregătirea lor pentru o viaţă de familie firească. Pentru copii 
se pot organiza tabere, concursuri cu premii, adaptate în funcţie de vârstă, cluburi sau activităţi atractive, inclusiv în colaborare cu 
şcolile.  

Încă de la crearea sa, omul a fost rânduit să trăiască în comuniune pentru că "nu este bine să fie singur", aşa că i-a fost dat un "ajutor 
potrivit", adică pe femeie, cu care să crească, să se înmulţească şi să stăpânească cele ce i-au fost dăruite. Pentru acestea, Dumnezeu a 
întemeiat Taina căsătoriei, prin care bărbatul "lasă pe tatăl şi pe mama sa" şi devine un trup cu soţia pentru a creşte duhovniceşte împreună 
cu ea în interiorul familiei. 

Numai că evoluţia societăţii omeneşti, schimbările sociale, culturale şi de mentalitate au angrenat în mecanismul lor şi instituţia familiei, 
omul zilelor noastre, omul "modern", schimbându-şi atitudinea faţă de familie, în general şi căsătorie, în special. Omul contemporan a 
devenit un om care vrea să îşi "trăiască viaţa", un om "liber" şi, prin urmare, fundamentele ce stăteau odinioară la baza societăţii, printre 
care se numără familia, sunt considerate acum "învechite". De aici avem numărul tot mai mare de cupluri care trăiesc în concubinaj şi care 
fac copii fără să fie căsătoriţi. 

Cei mai mulţi văd în căsătorie o simplă formalitate, scrisă pe "o bucată de hârtie", şi nu adevărata dimensiune sacră a acesteia. 
Exemplele de vedete care îşi schimbă "partenerii", prezentate obsesiv de televiziuni, sunt preluate, din păcate, cu foarte mare uşurinţă de 
privitori şi considerate repere pentru propria viaţă. Taina căsătoriei este tot mai des lăsată în plan secund, primând relaţiile de concubinaj 
sau aşa-numitele "căsătorii de probă".. Acestor cauze ale degradării familiei şi vieţii de cuplu în general se adaugă urbanizarea şi 
individualizarea, secularizarea vieţii de familie, stilul libertin promovat la rang de virtute în special de filmele americane, precum şi o serie 
de factori, cum ar fi şomajul, violenţa domestică, alcoolismul, drogurile şi plecarea la muncă în străinătate a unuia dintre soţi. O altă cauză 
importantă ce a împins familia spre criză este şi importul masiv de mentalităţi aşa-zis democratice.  

Libertatea greşit înţeleasă, o cauză a crizei 
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O amploare deosebită a cunoscut criza familiei după apariţia mişcărilor feministe, prin care a fost recunoscută egalitatea de drepturi 
între bărbaţi şi femei. Pe de o parte, din cauza înţelegerii greşite a acestor "drepturi", acum fiind promovat tot mai intens dreptul la 
autodeterminare şi asupra propriului corp, respectiv dreptul femeilor de a face avort. Pe de altă parte, criza familiei a fost amplificată şi de 
reacţiile apărute la drepturile solicitate de femei, crescând cazurile de violenţă domestică. 

Pe plan naţional, criza familiei a luat amploare după 1989, ca un efect al libertăţii prost înţelese de români. Sub larga umbrelă a libertăţii 
au apărut comportamente deviante promovate şi amplificate de-a lungul anilor, comportamente copiate în special de la ţările "civilizate". 
Acestor cauze se adaugă situaţia materială în general precară ce a avut ca efect scăderea natalităţii, creşterea ratei divorţurilor şi a 
abandonurilor sau creşterea numărului celor plecaţi la muncă în străinătate. 

Din familia creştină tradiţională au rămas de multe ori doar amintiri despre care ne povestesc cercetătorii de la muzee. "Cel mai bun 
exemplu de diferenţă dintre familia tradiţională şi cea din zilele noastre este unul din viaţa cotidiană, respectiv servitul mesei. Astăzi fiecare 
mănâncă pe fugă, în faţa televizorului, unii în bucătărie, alţii în sufragerie. Înainte însă, toată lumea se aduna în mijlocul mesei joase, rotunde, 
lucru care sporea coeziunea, fiecare văzându-l pe celălalt, iar capul familiei lua pâinea, o frângea şi o împărţea şi apoi mâncau. O altă 
diferenţă este cea legată de respect; capul familiei, fie că era tatăl, fie că era bunicul, devenea o autoritate. Indiferent de meseria pe care a 
avut-o, el era privit cu respect, deoarece era cel cu experienţă mai mare, lucru care astăzi nu se mai întâmplă", spune cercetătorul Ciprian 
Voicilă de la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti. 

Cea mai mare problemă: lipsa de repere morale şi spiritual 
Sociologii sunt de părere că există mai multe forme de criză cu manifestări şi consecinţe diferite. Criza familială reprezintă orice 

situaţie care induce apariţia stresului, a tensiunilor între membrii ei, ameninţând convieţuirea familială sau având ca rezultat ruperea ei. 
Crizele familiale depind de tipul de familie, de stabilitatea şi resursele emoţionale şi financiare. "Cred că cea mai mare problemă a zilei de 
astăzi este lipsa de repere morale şi spirituale. Omul de astăzi nu mai are o orientare spre valorile ce dau stabilitate familiei. Societatea 
omenească s-a schimbat, şi-a schimbat structurile, politicile pentru familie şi educaţie şi toate acestea au afectat viaţa şi dimensiunea a 
familiei. Dacă este să vorbim despre rezolvarea problemei, cred că în primul rând trebuie schimbate politicile faţă de familie şi educarea 
tinerei generaţii. Este sigurul lucru care poate duce spre salvarea de la această decădere a familiei şi a individului", este de părere profesorul 
universitar doctor Elena Zamfir, şef de Catedră Asistenţă socială şi psihologie socială din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, 
Universitatea Bucureşti.  

În România, criza familiei se manifestă în primul rând prin amânarea căsătoriei, ca o fază iniţială, apoi prin abandonul copiilor şi cel 
al părinţilor, în numărul mare de avorturi şi chiar prin creştere a numărului divorţurilor, creşterea violenţei în familie şi creşterea delincvenţei 
juvenile. Sintetizând, am putea spune că problemele cu care se confruntă astăzi familia creştină sunt slăbirea vieţii spirituale în familie, 
sărăcia şi şomajul, dorinţa de câştig material imediat şi cu orice preţ, alcoolismul şi drogurile, concubinajul şi căsătoriile de probă, 
infidelitatea conjugală. De asemenea, lipsa unei educaţii corespunzătoare a copiilor; plecarea la lucru în străinătate a unuia sau a ambilor 
soţi, avorturile şi disensiunile în familie, literatura şi filmele porno sau ofensiva publică a unor manifestări sexuale contrare familiei 
tradiţionale.  

Educaţia şi libertatea copiilor 
Un aspect important al crizei familiei se răsfrânge asupra copiilor şi asupra educaţiei lor şi pleacă de la libertatea acordată de părinţi. 

Copiii sunt lăsaţi tot mai mult "să facă ce vor", iar copilul nu alege de fiecare dată ceea ce îi este folositor. Problemele încep de la vârste 
fragede când sunt lăsaţi în faţa televizorului sau a calculatorului, pentru că "stau cuminţi" şi nu deranjează. Numai că acei copii nu primesc 
educaţia necesară, ei preluând exemplele negative pe care le transpun apoi în viaţa de zi cu zi. Apoi, la vârsta adolescenţei sunt lăsaţi iarăşi 
să facă ce vor, pentru că "sunt tineri" şi trebuie "să se distreze", alunecând uşor spre panta alcoolului sau chiar a drogurilor. Această problemă 
a educaţiei copiilor a fost sesizată de Biserică, care se implică pentru rezolvarea ei. 

"Una dintre cele mai mari probleme este implicarea familiei în educarea copiilor, anume modul în care îşi educă copiii. Şi aş face 
două precizări, anume că unii părinţi, din prea multă dragoste faţă de copii, îi lasă să facă ce vor, le dau libertate deplină, iar cealaltă 
categorie, şi cred că sunt mulţi în zilele noastre, din cauza situaţiei financiare şi neîncrederii în Dumnezeu, nu se implică deloc în educarea 
copiilor. Le dau viaţă şi îi lasă în pace, nedându-le un exemplu pozitiv, creştinesc, pe care să îl urmeze. În ceea ce priveşte remediile, cred 
în primul rând că este nevoie ca fiecare familie să aibă un duhovnic la care să meargă împreună şi să se spovedească, să primească sfaturi 
şi să le urmeze. Apoi, un alt remediu poate să îl ofere preotul prin catehezele de sâmbăta şi duminica, pentru că aşa identifică problemele şi 
poate oferi şi soluţii", susţine părintele profesor Daniel Enea de la Facultatea de Litere şi Teologie Ortodoxă din Timişoara. 

Remedii sociale şi pastorale  
Din punct de vedere social, criza familiei poate fi rezolvată printr-un set de măsuri susţinute, cu implicare şi cu ajutorul comunităţii. 

Astfel, în cadrul conferinţelor preoţeşti din Arhiepiscopia Iaşilor au fost stabilite o serie de remedii, precum înfiinţarea de centre de zi în 
care să se poată oferi un mediu educativ copiilor proveniţi din familiile dezorganizate, soluţie ce poate fi aplicată mai ales în parteneriat cu 
autorităţile locale şi prin accesarea unor fonduri puse la dispoziţie prin programe specifice. Apoi, problemele pot fi rezolvate şi prin ridicarea 
nivelului de cultură la sate şi în zonele defavorizate şi interzicerea comerţului (iarmaroace) la sate în zilele de duminică şi prin promovarea 
spiritului de dialog şi de întrajutorare între generaţii. La fel, schimbarea mentalităţii tinerilor marcată de teribilism şi spirit de frondă, ca 
rezultat al unei concepţii greşite despre libertate şi ca efect al preluării unor modele de comportament din industria de divertisment şi prin 
elaborarea unor legi care să încurajeze natalitatea. 

Din punct de vedere pastoral, preoţii au început să organizeze tabere de concursuri cu premii, adaptate în funcţie de vârstă, să 
înfiinţeze cercuri de pictură sau cluburi cu activităţi atractive (inclusiv prin cooperare cu şcolile). De asemenea, cunoaşterea problemelor 
care există în sânul familiei se poate face şi prin vizitele pastorale dese, convorbirile duhovniceşti, consilierea membrilor familiei şi 
antrenarea acestora în activităţile organizate de parohie, cateheze care trebuie să vizeze pe toţi membrii familiei, tineri şi vârstnici deopotrivă, 
pelerinaje religioase la biserici şi mănăstiri şi pelerinaje social-filantropice la aziluri, spitale de bătrâni sau de copii, orfelinate. În plus, 
remedii pastorale se pot oferi prin cultivarea spiritului filantropic prin formarea de grupe între cei înstăriţi material şi cei săraci; înfiinţarea 
de locuri de joacă pentru copii în curtea bisericilor (cum ar fi grădiniţele duminicale) şi nu numai. 

"Cunoaşterea problemelor care există în sânul familiei se poate face şi prin vizitele pastorale dese, convorbirile duhovniceşti, 
consilierea membrilor familiei." 

Eu sunt prietenă cu copiii mei 
Atitudinea românilor faţă de familie este diferită, fiecare având propria viziune despre ea. Totuşi, aproape toţi vedem familia drept 

o instituţie sacră, un loc de unde ai de învăţat şi unde îţi rezolvi problemele. Indiferent de evoluţia societăţii, familia trebuie să rămână 
acelaşi spaţiu sacru, ale cărui valori nu trebuie modificate.  

Odată ce timpul trece, nimic nu mai este cum a fost odată. La fel se poate spune şi despre familie şi relaţiile din interior. Cu toate acestea, 
însă, trebuie ca unele lucruri să rămână nealterate peste timp, cum ar fi credinţa, familia cu respectul şi fidelitatea reciprocă, precum şi 
încrederea în celălalt. În ziua de astăzi este mult mai dificil să întemeiezi o familie, pentru că, inevitabil, problemele financiare au efect şi 
asupra vieţii de familie. Te căsătoreşti, ai copii, şi apoi îţi dai seama că nu ai cu ce să îi întreţii. Este mai greu să te descurci în ziua de astăzi, 
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pentru că resursele financiare sunt limitate şi, în plus, te gândeşti şi la instabilitatea locului de muncă. Te gândeşti că dacă nu mai ai unde să 
lucrezi. 

 Pentru mine, familia înseamnă totul. Familia trebuie să fie unită, să se înţeleagă bine, pentru că dacă există iubire şi înţelegere, totul 
se rezolvă. Părerea mea este că în interiorul unei familii, părinţii trebuie să se ocupe foarte mult de copii, să comunice cu ei, să fie prieteni 
cu ei. Eu sunt prietenă cu copiii mei, şi aşa aş vrea să rămân. 

Valori pe care copilul trebuie să le învețe până la vârsta de 5 ani de la tine 
Valorile pe care le predăm copiilor până la vârsta de 5 ani înseamnă educaţie. O formă de educaţie psihologică, afectivă, strâns 

legată de inteligenţa emoţională. Un copil care va înţelege cele mai importante valori umane, va fi un copil care va aduce o schimbare în 
lume. Aşadar, cu cât mai mulţi, cu atât mai bine. 

1. Onestitatea 
Onestitatea înseamnă mai mult decât a fi sincer. Înseamnă să îţi înveţi copilul să caute adevărul, să îl îmbrăţişeze şi să îl susţină. Când 

îi predai copilului onestitatea, explică-i şi exemplifică-i importanţa acesteia. Puteţi începe prin a-i explica ce înseamnă să fii sincer, cum 
te ajută sinceritatea, cât de important este să spui adevărul, să îţi asumi greşelile şi să înveţi din ele. Să nu recurgeţi la minciună – doar 
pentru a scăpa mai uşor dintr-o situaţie.Totodată, ceea ce îl învăţaţi pe el ar trebui să fie o regulă şi pentru dumneavoastră. Nu uita de 
puterea exemplului. Iar atunci când descoperi sau simţi că eşti minţită, nu recurge la critică, la reproşuri şi la afişarea dezamăgirii. 
Onestitatea îl va ajuta pe copilul tău să ia decizii corecte, bazate pe adevăr, să îşi atragă în jur oamenii potriviţi, asemeni lui, şi să 
rămână demn şi asumat, în orice situaţie. 

2. Dreptatea 
Cam greu să îi explicăm unui preşcolar cum stă treaba cu dreptatea, nu? Aşa ar putea să pară. Însă cu metodele potrivite, totul se 

simplifică. Dreptatea ar trebui să îi fie copilului nostrum, prima lecţie valoroasă. Pentru a-i explica mai uşor ce înseamnă dreptatea şi 
cum se aplică ea, te voi sfătui să o aduci mai aproape de empatie. În momentul în care copilul înţelege vorba ,,ce ţie nu-ţi place, altuia nu-
i face’’, el înţelege că nu e corect, drept, să facă anumite lucruri. Îl înveţi să se imagineze în locul celorlalţi şi să se gândească exact cum s-
ar simţi dacă i s-ar întâmpla lui. 

Fiţi atenti la lucrurile mici: când strică jucăria altui copil, când are tendinţa de a-i marginaliza pe ceilalţi, când spune el însuşi că nu e 
corect, atunci e momentul potrivit să discutaţi despre dreptate. Fiind foarte sincer şi deschis, copilul simte imediat când este nedreptăţit. 
Exact atunci va înţelege cel mai bine lecţia dreptăţii. Un copil care cunoaşte dreptatea, încă din primii ani de viaţă, va fi un adult care îşi 
va ghida acţiunile după aceasta, va cunoaşte un principiu moral puternic, va şti exact ce şi când i se cuvine, iar luptele se vor transforma 
în negocieri oneste. 

3. Bunul simţ 
Bunul simţ rămâne etalonul valorilor. Şi cum ar fi dacă l-am face să revină şi în societatea noastră? Dacă l-am accepta, îmbrăţişa şi 

preda, mai departe, copiilor noştri? Probabil am avea parte de o schimbare majoră. Mitul potrivit căruia bunul simţ nu mai este de dorit în 
zilele noastre, nu face decât să ne îndepărteze de la evoluţie. Când îi predaţi copilului bunul simţ, îl învăţaţi să fie un om politicos, cu bune 
maniere şi relaţii sănătoase. Îl educaţi  pentru viitorul său de succes şi îi oferiţi secretul unui om valoros. Adică exact ce îi lipseşte societăţii 
noastre, astăzi: calitatea umană. Învaţă-l puterea scuzelor, a unui mulţumesc, a unui compliment, începeţi cu bunele maniere la masă, 
permite-i să vadă în familie, între voi, o relaţie bazată pe respect şi puterea bunului simţ. Când educaţia este predată cu blândeţe şi 
deschidere, fără constrângere, devine aproape imposibil ca un copil să nu se formeze corespunzător. Din familie pleacă toate lucrurile 
bune, dar şi cele mai puţin bune. În societate, copilul este oglinda familiei din care provine. 

4. Iubirea 
Câţi părinţi îşi învaţă copiii despre iubire? Puţini. Unii consideră că iubirea se subînţelege, alţi părinţi sunt de părere că e suficient 

să îşi iubească tăcut copiii, fără să le spună, iar mulţi părinţi aleg să nu vorbească preşcolarilor despre iubire. De ce să nu vorbim copiilor 
despre iubire? Pentru că nu ştim cum, pentru că nu ştim ce e iubirea? Uite un aspect trist, foarte prezent în vieţile multor familii. Eu cred 
că iubirea trebuie să fie primul lucru pe care îl învaţă un copil. E cea mai puternică valoare. Iubirea îi va ajuta să privească altfel toate 
celelalte valori, să îşi dezvolte empatia. Să cunoască afecţiunea, să ştie să ofere, să primească, să aprecieze sentimentele celorlalţi, să le 
valorizeze şi să să se cunoască pe sine. Există oameni care nu cunosc iubirea, care nu au habar ce înseamnă să iubeşti, care interpretează 
iubirea prin compromis, obişnuinţă, sacrificiu sau renunţare la sine. Aceştia sunt, din păcate, copiii care nu au primit lecţia iubirii. Care 
nu pot avea o relaţie sănătoasă, care nu ştiu ce înseamnă o relaţie, care nu reuşesc să iubească pe nimeni. Nici prieteni, nici persoane de sex 
opus, nici lucrurile simple. Iubirea e în tot, dar nu pentru toată lumea. Învaţaţi copilul ce e iubirea şi lăsaţi-l să o vadă şi în casă, între 
voi, în familie. Puterea exemplului e cea mai bună educaţie. Degeaba vă străduiţi cu vorbe frumoase şi reguli stricte. 

5. Iertarea 
Ştiţi cum se spune, doar oamenii inteligenţi şi puternici ştiu să ierte. Iar ceea ce ne arată mediul înconjurător este că, din păcate, oamenii 

inteligenţi sunt tot mai puţini. Iertarea nu înseamnă să păstrezi legături cu oamenii şi situaţiile care te-au dezamăgit, ci să renunţi la 
încrâncenare şi să te eliberezi de sentimentele negative. Predaţi-i copilului iertarea. Învaţaţi-l să ierte, să înţeleagă alegerile celorlalţi, 
sau măcar să le accepte, să meargă mai departe, dar cu inima uşoară. Pentru că emoţiile negative nu-l vor afecta pe celălalt, ci pe el însuşi. 
Iertarea îi dă copilului tău aripi să meargă mai departe şi capacitatea de a privi lumea cu detaşare. Învaţă-l diferenţa dintre a ierta şi a se lăsa 
călcat în picioare – şi nu uita să exemplifici, întotdeauna, ceea ce îi oferi în teorie. 

Concluzie 
Oricât de demodate par în viziunea multor părinţi, valorile formează oameni de calitate şi aduc schimbare în lume. Dacă în loc să 

spună că nu are sens, oricum lumea e aşa cum e, fiecare părinte ar preda copilului valorile de bază, schimbarea ar fi mai vizibilă. 
Sigur vă doriţi un copil valoros. Iar valoarea înseamnă, înainte de toate, calitate umană. 
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Familia este cea mai veche ṣi stabilă formă de comunitate, care a suferit transformare odată cu societatea, fiind în directă 

interdependență. Familia a reprezentat, de-a lungul timpului, instituţia fundamentală pentru supravieţuirea individului şi reproducerea 
societăţii, păstrătoarea tradiţiilor şi a valorilor naţionale, un reper de stabilitate. Ritmul accelerat al schimbărilor din societatea contemporană 
şi-a pus amprenta şi asupra familiei, aducând transformări importante. Aceasta şi-a diversificat formele, structura şi funcţiile, a evoluat către 
o pluralitate de modele. 
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Comparativ cu ceilalţi europeni, ataşamentul românilor faţă de familie rămâne foarte ridicat, aceasta ocupând primul loc în ierarhia 
de valori şi fiind domeniul care continuă să le ofere cea mai mare satisfacţie. România are una dintre cele mai ridicate rate ale căsătoriilor 
din Europa, fiind în creştere în ultimii ani, şi ale vârstelor tinere la încheierea căsătoriei şi la naşterea copiilor. Divorţialitatea are un nivel 
mediu, comparativ cu celelalte ţări europene, şi o mare stabilitate în timp. Față de celelalte ţări europene, România prezintă o proporţie 
destul de mare a familiilor extinse, multigeneraţionale, atât din cauza unor presiuni economice, cât şi a persistenţei modelului tradiţional. 
Cu excepţia Lituaniei, Slovaciei şi Bulgariei, care înregistrează valori mai ridicate, România are de cel puţin două ori mai multe familii 
extinse, comparativ cu majoritatea ţărilor Uniunii Europene: 8,7% din totalul gospodăriilor familiale, în creştere faţă de 1992, când 
reprezentau 7,3%. Standardul de viaţă al familiei româneşti este unul mai degrabă scăzut. Rata sărăciei familiilor cu copii în întreţinere este 
cea mai ridicată din Uniunea Europeană – 26%, comparativ cu media de 18%, fiind într-o tendinţă ascendentă în ultimii ani. Riscul crescut 
de sărăcie se datorează în special familiilor cu trei şi mai mulţi copii şi familiilor monoparentale. 

Modelul familial cel mai răspândit este cel al cuplurilor căsătorite cu un copil. Scăderea nivelului de trai a făcut ca părinţii să-şi 
concentreze resursele pentru a îngriji un singur copil. Natalitatea este una dintre cele mai scăzute din Europa, iar tendinţele de redresare sunt 
slabe. Declinul dramatic al fertilităţii e o consecinţă directă a transformărilor socio-economice de după 1990, dar şi rezultatul unei tendinţe 
pe termen lung, instalată încă din perioada socialistă, şi care are la bază schimbări valorice. Deşi sunt invocate preponderent motivaţii 
economice precum lipsa banilor, a locuinţei, a facilităţilor pentru îngrijirea copilului, motivaţiile culturale, chiar dacă mai puţin declarate, 
sunt la fel de importante. Modelul românesc larg împărtăşit este cel al familiei restrânse. 

Orientarea de tip conservator din punct de vedere familial caracteristică românilor este vizibilă şi prin atitudinea faţă de divorţialitate. 
Deşi, la nivel declarativ, toleranţa generală faţă de divorţ este ridicată, analizînd motivele de divorţ, acesta este acceptat mai degrabă în 
situaţii extreme, excepţionale: în cazul în care există violenţă şi alcoolism şi, în secundar, infidelitate. 

Atitudinile generale ale românilor cu privire la familie sînt preponderent de tip conservator. Ataşamentul faţă de viaţa de cuplu rămâne 
foarte ridicat, comparativ cu alte ţări europene. De exemplu, o relaţie stabilă este considerată importantă pentru a fi fericit de către 90% 
dintre români, comparativ cu numai 20% dintre olandezi (EVS/WVS). Oamenii căsătoriţi sunt consideraţi mai fericiţi de peste două treimi 
din populaţie. Modelul relaţiilor de cuplu şi al căsătoriei fericite este cel romantic, în care iubirea rămâne, aproape pentru toţi românii, cea 
mai importantă. Iubirea trebuie dublată însă de solidaritate între parteneri (încredere şi sprijin reciproc, respect şi înţelegere reciprocă, 
fidelitate), dar şi de suport material – în principal, condiţii bune de locuit şi, în secundar, bani. Norma fidelităţii rămâne deosebit de 
importantă în familia românească. 

Familia egalitară, în care nu contează cine conduce în familie, iar deciziile sunt luate în comun, este preferată de majoritatea 
indivizilor. În privinţa sarcinilor domestice însă, deşi în proces de modificare, tradiţionala diviziune a muncii este menţinută. Femeia este 
mult mai implicată în treburile casnice – petrece în gospodărie, în medie, o dată şi jumătate din timpul petrecut de partenerii lor. În acelaşi 
timp însă, femeia are şi o putere de decizie uşor mai ridicată în administrarea acestor sarcini, ca „stăpână a casei“: nu numai că face mai 
multe în casă şi în privinţa copiilor, dar ea şi decide într-o mai mare măsură ce trebuie făcut. 

În familia tradițională, relațiile parentale nu implică conotații deosebite și nici abateri semnificative de la normă. Ierarhia este clară, 
fiecare știe ce are de făcut, știe de cine trebuie să asculte. Copiii 'suportă' autoritatea tatălui și, în lipsa acestuia, pe cea a mamei, care simte 
și ea nevoia să aibă  autoritate asupra cuiva. Însă, forma de manifestare a autorității materne este 'îndulcită' de afectivitate, sensibilitate și 
iubire cu care mama își înconjoară proprii copii. Familia tradițională care susținea confortul, siguranța și perpetuarea pilonului 
transgenerațional se transformă în familia modernă care susține și promovează individualitatea, un anumit statut social și cultural și un 
anumit statut social și financiar.  

În aceste condiții familia nu mai este un sens al vieții, o modalitate de împlinire și a devenit doar o asociere mai mult sau mai puțin 
legală între doi parteneri care își împărtășesc beneficii. În familia modernă, relația părinte-copil, are cu totul alte coordonate, comparativ cu 
cele existente în familia tradițională. Copiii doresc parcurgerea unui proces de instruire, indiferent de costuri, și deprind o profesie diferită 
de cea a părinților. Părinții nu mai au o autoritate atât de mare asupra copiilor, iar ei la rândul lor tind să fie cât mai independenți, în toate 
sferele, luând decizii de sine stătător. Familiile moderne deţin, într-o proporţie mai mică decât cele tradiţionale, o casă sau un 
apartament (66% vs. 78%), respectiv un automobil (62% vs. 69%), însă sunt mai interesate de planurile de economii/asigurări (53% vs. 
47%) şi mai preocupate de obţinerea unei securităţi financiare înainte de căsătorie (71% vs. 64%), acesta fiind şi unul dintre principalele 
motive pentru care tinerii se căsătoresc mai târziu. Vârsta medie de căsătorie crește, ancorându-se în jurul a 30 de ani. Dar, nu numai acest 
aspect este esențial pentru înțelegerea fenomenului de maturizare a pieții matrimoniale. Vârsta apariției primului copil sau a primului născut 
într-un cuplu cunoaște o creștere vizibilă. Astfel, în cazul femeilor, vârsta nașterii primului copil se situează în intervalul 30-39 de ani, 
comparativ cu începutul anilor 90, când intervalul 20-29 de ani era evidențiabil, în acest sens. Desigur, asistăm la o prioritizare a carierei 
profesionale, aspect vizibil, mai ales în mediul urban. În mediul rural tradiția are un cuvânt greu de spus în continuare, totuși se consideră 
că și în această zonă rezidențială, asistam la o schimbare de mentalitate sau de paradigmă în conviețuirea socială. Părinţii dintr-o familie 
modernă investesc în educaţia lor privind rolul de părinte (86% versus 45%) şi preferă să poarte discuţii pe teme sensibile, cum ar fi naşterea, 
moartea sau separarea cu propriii lor copii. Aceiaşi părinţi nu se sfiesc să apeleze la ajutorul unui psihoterapeut sau psiholog, situaţie rar 
întâlnită în cazul părinţilor ce provin din familii tradiţionale (80% versus 23%).  

„În ultimii ani a crescut numărul celor care oferă programe alternative de educaţie. România se schimbă în ceea ce priveşte adaptarea 
la tehnologie, la cunoaştere, oamenii îşi dau seama că nu este nimic grav să fii flexibil, să ai acces la informaţie. În mod clar, oamenii devin 
mai deschişi, deşi unii ar putea să creadă că e o pierdere a valorilor morale şi creştine. Există un întreg discurs public în familiile tradiţionale 
vizavi de invazia unor modele occidentale care pot fi periculoase“, a explicat psihologul Mihai Copăceanu.  

Esenţial, atrag atenţia specialiştii, e faptul că familiile moderne promovează valori precum diversitate, toleranţă, egalitate, iar acest 
lucru se reflectă în mentalitatea copiilor. „Per ansamblu, începem să devenim mai degrabă contemporani cu alte zone culturale occidentale. 
România, la rândul ei, este expusă diferit. Există publicul urban, din oraşele mari, care are un fel de atitudini şi o deschidere mai mare spre 
diversitate. Şi există şi o Românie tăcută, liniştită, ruptă de lume şi care nu poate fi atât de mult marcată de aceşti factori“, a conchis 
sociologul Alfred Bulai.    

De asemenea, fenomenul migraționist este un element de presiune asupra vieții sociale și desigur are implicații în cazul cuplurilor 
tinere. „Avem un val uriaş de migraţie, oameni care s-au dus în alte societăţi. Ei vin de acolo cu noi modele, cu noi idei, cu alte moduri de 
a gândi. N-ai cum să nu fii influenţat, factorul migraţiei duce într-o direcţie societatea românească. Pe de altă parte, societatea modernă a 
pătruns în România prin produse, prin obiecte, prin aparate“, apreciază sociologul Alfred Bulai. Familia modernă este mai adaptativă 
societații actuale cu condiția să păstreze elementele de siguranță, confort și stabilitate necesare progresului.   

Familia a suferit, mai mult ca alte instituţii sociale, influenţe ale unor fenomene precum: migraţia, şomajul, dinamica educaţiei, 
criminalitatea, violenţa, crizele economice şi politice. Toate aceste influenţe au determinat transformări atât în viaţa familiei, ca unitate, cât 
şi în status-rolul membrilor săi şi, mai ales, în status-rolul copiilor. O perspectivă aparte o constituie schimbările în evoluţia capitalului 
familiei – economic, social, uman, cultural, simbolic - schimbări care influenţează comportamentul fiecărui membru al familiei şi care 
impun, în anumite circumstanţe, strategii de intervenţie la nivelul acestei instituţii. 
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Ca alternative pentru familie, uniunea consensuală avea în 2008 ponderea era de 5,7%. Răspândirea acestora este destul de scăzută, 
comparativ cu Europa Occidentală – în Danemarca, una din cinci familii este de acest tip. Totuşi, ponderea lor este mai ridicată decât în 
unele ţări estice (Polonia, Cehia, Slovacia, Lituania) sau mediteraneene (Italia, Spania, Grecia, Portugalia). Persoanele care trăiesc în uniune 
consensuală sunt, în general, persoane mai tinere, cu un profil social mai dezavantajat, comparativ cu populaţia căsătorită. Au mai puţină 
educaţie şi sunt mai sărace. Totuşi, coabitanţii din România nu reprezintă o populaţie omogenă, tinzând să se polarizeze în două categorii 
diferite: una pentru care coabitarea reprezintă mai mult o opţiune contextuală, rezultatul adaptării la o situaţie problematică (lipsa veniturilor, 
a locuinţei, probleme familiale) şi alta pentru care uniunea consensuală reprezintă o opţiune de viaţă, expresia unei orientări valorice 
postmoderne. Cei care trăiesc în uniuni consensuale din motive pragmatice reprezintă majoritatea coabitanţilor, aproximativ două treimi. 
Au un nivel de educaţie şi un standard de viaţă scăzut, trăiesc în gospodării mai numeroase şi mai prost dotate, romii sunt mai răspîndiţi în 
rîndul lor, provin mai degrabă din mediul rural. Ceilalţi coabitanţi, cei pentru care uniunea consensuală reprezintă o alegere de ordin valoric, 
au un nivel de educaţie ridicat, o poziţie mai bună pe piaţa muncii, o situaţie materială prosperă şi provin mai degrabă din oraşele mari. 
Valorile şi atitudinile familiale ale primilor sunt conservatoare şi materialiste, iar ale celorlalţi flexibile, egalitariste, postmaterialiste. 
Coabitarea reprezintă o opţiune tranzitorie, o modalitate de adaptare la o situaţie problematică şi mai puţin o opţiune care să conserve 
caracteristicile unei orientări postmoderne de viaţă, fondată pe nevoi ale libertăţii şi autorealizării. Peste trei sferturi dintre cei ce coabitează 
astăzi, intenţionează să se căsătorească în viitor. 

Fără a fi o instituţie în criză, continuă să reprezinte, ca şi în trecut, reperul cel mai important în viaţa românilor. Cele mai importante 
probleme cu care s-a confruntat familia au fost mai degrabă cele de ordin economic, principalii perdanţi fiind copiii, cu prea puţine resurse 
pentru dezvoltare, şi societatea în ansamblul ei, cu tot mai puţini copii. Valorile familiale ale românilor, deşi în schimbare, rămân mai 
degrabă de tip conservator. Modelul familiei clasice este puternic valorizat, chiar de către cei care trăiesc în modele alternative de 
familie. În  mediul rural predomină modelul tradițional de distribuire a rolurilor, care se face în funcție de cine deține autoritatea, în cazul 
acestui model, soțul decide cine și cu ce trebuie să se ocupe. În mediul urban este prezent modelul modern de distribuire a rolurilor, dar totul 
depinde de stagiul de căsătorie și de influența familiei de origine. Indiferent de mediu și de modelul de familie, soția are o sarcină dublă: 
munca casnică și extracasnică. Pentru a modifica modelul de distribuire a rolurilor este nevoie de a schimba mentalitatea și asta se face doar 
în mai multe generații. Majoritatea românilor au încă principiile parentale tradiționale, dar asta începe să se schimbe. Creşte procentul 
familiilor moderne; acum doar 38%, sunt cei care transmit copiilor valori noi, dar începem să devenim contemporani cu spaţiul cultural 
occidental. Familiile moderne ţin cont de părerile copiilor şi le oferă acces sporit la tehnologie. Acestea sunt doar câteva dintre caracteristicile 
familiilor moderne de la noi din ţară.  

Concluzia aparţine unui studiu recent făcut de iSense Solutions, care arată că doar 38% din familii se consideră moderne, în timp ce 
mai mult de jumătate se declară ca fiind familii tradiţionale.    
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  FAMILIA  CREȘTINĂ - DEZIDERAT  FUNDAMENTAL   PENTRU   O   SOCIETATE   SĂNĂTOASĂ 

 
Prof. Timofti Maria-Valentina 

Școala Gimnazială “Elena Rareș”- Botoșani 
Motto:  
 “…O familie este cu atât mai fericită, cu cât este mai tradițională. Iar printr-o familie tradițională înțeleg o familie în care legătura 
dintre membrii ei este iubirea.” (Ana Blandiana, Cuvinte către tineri). 
 Tradiția și modernitatea familiei creștine, abordate din perspectiva existenței umane, este singura care înnoiește permanent lumea, 
aducând cu sine copii care, mai apoi vor deveni cei ce vor întemeia, la rândul lor, alte familii. Așadar, familia conferă prin structura sa unitate 
întregii societăți. Însușirile familiei creștine se desprind din învățătura Bisericii: unitatea, egalitatea, legătura dintre un singur bărbat și o 
singură femeie: „fiecare bărbat trebuie să-și aibă femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul său” (I Cor. 7,2). Căsătoria trebuie să fie 
pentru toată viața, căci: „Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă”. (Matei, 19,6). 
 Nunta este cea mai veche Taină a Bisericii, întemeiată de Dumnezeu în Rai. Ea stă la baza familiei și a lumii întregi. Scopul principal 
al nunții creștine, după porunca divină și după învățătura Bisericii Ortodoxe, este unirea prin iubire a celor doi soți în numele Domnului, 
pentru nașterea de copii, spre înmulțirea neamului omenesc și pentru ușurarea vieții. Dumnezeu l-a creat întâi pe Adam, apoi  El a hotărât 
că „nu e bine să fie omul singur; să-i facem ajutor pe potriva lui”. (Fac. 2, 8). Astfel, a fost creată Eva, și implicit familia, căci „Dumnezeu 
i-a binecuvântat, zicând: creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și-l stăpâniți”.(Fac. 1, 28). Prin aceasta, Dumnezeu i-a arătat omului 
menirea pe care o are, de continuator și organizator al vieții. Aceste deziderate pot fi împlinite în cadrul familiei, la baza căreia se află 
căsătoria- legătura fizică, spirituală și divină dintre un bărbat și o femeie. Bărbatul și femeia se completează reciproc, deoarece sunt 
complementari, atât fizic, cât și spiritual și psihic: „O femeie aduce în viața unui bărbat ceea ce el nu are, iar un bărbat aduce în viața unei 
femei ceea ce ea nu are”.  
 Copilul este binecuvântarea lui Dumnezeu peste cei doi soți. El reprezintă expresia unirii celor doi. Este parte din familie și ajută 
cuplul să se lepede de egoism, învățând ce reprezintă iubirea jertfelnică, iubirea adevărată. Părinții sunt nevoiți să-și taie voile proprii, adică 
să pună pe primul loc copilul și nu propriile aspirații și dorințe. Fiecare părinte trebuie să-și asume cu responsabilitate rolul de părinte, de 
mamă și tată, având fiecare menirea sa în viața copilului. Amândoi își învață copiii să păzească poruncile dumnezeiești, să spună rugăciuni, 
să îi ducă la biserică, unde cunosc treptat valorile Ortodoxiei, cum ar fi: iubirea, înfrânarea, iertarea, sinceritatea, adevărul, dreptatea etc. 
 Familia este piatra de temelie pe care se construiește societatea. Este locul în care omul se naște, trăiește, învață și se împlinește prin 
iubire. Familia este un dar dumnezeiesc și o cale de mântuire. Familia creștină este unul dintre cele mai mari idealuri la care aspiră omul, 
este calea cea mai ușoară de a-ți asigura fericirea și locul în care vei găsi întotdeauna susținerea de care ai nevoie.  
 În cadrul unei familii creștine esențială este iubirea, căci „nimic nu este mai important în lume decât dragostea care ne leagă”. 
Căsătoria în fața altarului se întemeiază pe fondul iubirii dintre soți, căci iubirea dintre ei îi leagă, în primul rând, legătura lor devenind 
unitară și indisolubilă. Rodul iubirii lor pe pământ este copilul, iar nașterea de prunci reprezintă scopul și împlinirea familiei.  
 Nașterea de copii formează cea mai mare bucurie și adevărata temelie a familiei. Ea consolidează și desăvârșește căsnicia și este 
izvor de sănătate. Pentru a avea copii înțelepți și credincioși, părinții trebuie să se roage și să fie într-o permanentă legătură cu Dumnezeu. 
De asemenea, părinții sunt datori să se ocupe mai mult decât orice de educarea și buna creștere a copiilor. Rugăciunea, ascultarea, citirea 
cărților sfinte, respectul față de părinți, frica de Dumnezeu și exemplul personal dat de tata și de mama, sunt cele mai sigure căi și mijloace 
de educare.  
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 Familia creștină, asemenea celorlalte instituții cu rol formativ-educativ, se confruntă cu o reală criză. Dintre plăgile care afectează 
grav familia ar fi de menționat: adulterul, avortul, egoismul, individualismul, abandonul, divorțul, mariajul deschis, concubinajul, 
homosexualitatea. Acestev răni aduc disfuncționalități în cadrul familiilor și a societății. De aceea, părinții trebuie să fie morali (virtuoși), 
să treacă peste toate capriciile, indiferent de situație, să lupte pentru unitate și integritate. Totodată, familia ortodoxă este o cale de mântuire 
prin iubire, dăruire și împreună comuniune cu Dumnezeu. Viitori stâlpi ai societății vor fi dintre copiii pe care părinții îi cresc într-o lege 
morală bazată pe principii de empatie și valori marale care formează oameni pe care societatea se poate baza.  
 În concluzie, familia creștină este piatra de temelie pe care se construiește societatea. Ea oferă oameni buni, capabili să treacă peste 
orice obstacol pe care viața îl scoate în calea lor. Familia ortodoxă trebuie să fie vatra în care focul dragostei să nu se stingă niciodată și de 
la care să se încălzească necontenit toți membrii familiei, și implicit societatea. Cel mai frumos dar primit de la Dumnezeu este familia, iar 
cea mai frumoasă binecuvântare sunt copiii. Orice om, în clipe de maturitate, se reîntoarce cu nostalgie și dor la izvorul de întărire și renaștere 
permanentă care este familia sa. 
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ROLUL  COLABORĂRII   FAMILIE -  ŞCOALĂ  ÎN  DEZVOLTAREA  PERSONALITĂŢII  ELEVULUI 

 
Prof. Daniela Tirea 

 Şcoala Gimnazială „I. D. Sîrbu”, Petrila, jud. Hunedoara 
 

               În societatea contemporană se pare că familia tinde să se limiteze tot mai mult la micul grup pe care îl formează mama, tatăl şi 
copiii, trăind sau mai exact, locuind sub acelaşi acoperiş…Nucleul familial tată-mamă-copii îndeplineşte unele funcţii importante privind 
comunitatea naţională. ,,Îndeplineşte, de asemenea unele funcţii care-i privesc pe părinţi: el contribuie mai cu seamă la determinarea 
statutului lor de adulţi şi la configurarea unor aspecte importante ale personalităţii lor’’. Dar funcţia cea mai importantă  este aceea faţă de 
copil, funcţia de creştere şi de educare a sa. Creşterea copiilor presupune asigurarea de către membrii adulţi ai diodei familiale a acelor 
condiţii de mediu(locuinţă, hrană, îmbrăcăminte) care să facă posibilă dezvoltarea normală a organismului copilului. Ca proces, însă, aceasta 
nu se rupe de educare, pentru că, simultan creşterii se înregistrează dezvoltarea psihică a copilului, structurarea personalităţii sale şi asupra 
acestora educaţia în familie are o deosebită importantă. 
 Familia ca celulă socială este cea căreia îi aparţine la început copilul, apoi cea care îl întovărăşeşte permanent şi cu influenţe constante 
în întreaga sa existenţă şcolară şi post şcolară. Influenţa pe care o exercită familia în plan educativ asupra dezvoltării copilului este majoră. 
Copilul, fiinţă plastică, înzestrată cu un uimitor potenţial de dezvoltare, foarte receptiv la influenţele externe – pozitive sau negative –nu 
este un adult în miniatură, ci doar ,,un candidat la umanizare’’(H. Pieron). El trebuie socializat şi umanizat. Fundamentarea personalităţii 
sale se realizează în mare măsură în sânul familiei, care reprezintă deopotrivă ,,universul’’ afectiv, social şi cultural al viitorului adult. 
Concepţia educativă, stilul şi metodele ,, pedagogice’’ adoptate mai mult sau mai puţin spontan, dar practicate zi de zi – de către părinţi, sub 
forma cerinţelor şi a atitudinilor faţă de copil, joacă un rol însemnat în formarea personalităţii acestuia. 
 Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează după modelul şi natura  situaţiilor trăite nemijlocit, repetat şi intens de către 
copil în mediul familial, care este considerat – prin funcţia sa centrală de creştere şi educare – locul de inserţie a copilului în societate şi în 
cultură. Atitudinile părinteşti au consecinţe durabile asupra personalităţii în formare. Din această cauză, singura atitudine validă în educarea 
copilului este cea de acceptare a lui. Ea presupune, înainte de toate, o dragoste ,,raţională’’ şi spontană faţă de copil, fără slăbiciuni şi răsfăţ, 
o dozare optimă a frustrărilor adaptative, în raport cu trebuinţa de autonomie a copilului. 
 Educaţia sub toate formele ei, este chemată să găsească soluţii prin care omul să se adapteze rapid şi eficient la societatea viitorului. 
Cunoaşterea particularităţilor dezvoltării personalităţii, a factorilor care contribuie la desăvârşirea acesteia, a problemelor pe care le ridică 
ea, contribuie în mare măsură la găsirea unor soluţii adecvate. Una din acestea este respectarea independenţei la copii. Independența este 
dorinţa copilului de a acţiona în viaţă în concordanţă cu experienţa personală, ce întruchipează normele sociale de conduită. 
 Copiii pot fi drăgălaşi, dar şi obositori. Educarea copiilor poate fi o plăcere dar poate fi şi dificilă. Un părinte poate fi mai bun decât 
altul, dar toţi părinţii la rândul lor au nevoie de sfaturi şi sprijin. 
 Dacă în alte culturi creşterea şi educarea copiilor este o problemă a întregii comunităţi, la noi, părinţii sunt de cele mai multe ori 
singuri, adesea fără nici un ajutor. De aceea, uneori părinţii consideră, în general educaţia copiilor dificilă, atunci când copilul prezintă un 
comportament care pentru ei este inacceptabil. In astfel de cazuri părinţii sunt iritaţi, se supără sau se simt neputincioşi. 
 ,,Familia şi şcoala, instituţii cu rol fundamental în crearea spiritului social, trebuie să-şi asume din nou rolul lor de nucleu în jurul 
căruia să se poată construi o bază durabilă pentru  edificarea societăţii viitoare’’(Jaque Delors). In condiţiile social-economice actuale se 
manifestă două tendinţe contradictorii: părinţii sunt îngrijoraţi de viitorul copiilor lor, dar în acelaşi timp ,, nu mai au timp şi răbdare să 
acorde atenţie problemelor acestora’’. Relaţia lor cu şcoala este ignorată sau evitată, acţiunile educative ale celor două instituţii exercitându-
se oarecum paralel. 
 Este o sarcină a şcolii, a personalului didactic, să identifice situaţiile problematice din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil 
strategiile educative ale acestora în formarea elevului şi mai ales să conştientizeze faptul că relaţia de colaborare şcoală-familie este 
determinantă în obţinerea performanţelor şcolare. 
 Forma principală de organizare a activităţii instructiv-educative în cadrul căreia se realizează obiectivele educaţionale o constituie 
lecţia. Prin orele de educaţie civică urmărim formarea unui set de competenţe necesare şi suficiente, pentru a face din copil un bun cetăţean, 
majoritatea cadrelor didactice sunt pe deplin conştiente că nu poţi face educaţie civică dacă nu oferi propriul model comportamental, că nu 
se pot implica afectiv fără să cunoască fenomenele, situaţiile, relaţiile sociale. De la o şcoală la alta este o experienţă în ceea ce priveşte 
educaţia civică, atât când e vorba de forme, modalităţi, metodologie, cât şi atunci când e vorba de angajarea elevilor în viaţa şcolii, ori a 
comunităţii sociale în întregul ei. Ora de educaţie civică, prin modul cum sunt abordate temele prevăzute în programă, iniţiază copilul, 
viitorul cetăţean, asupra drepturilor şi îndatoririlor, a respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi, a comportamentului activ şi responsabil. 
 Problematizarea unor situaţii comportamentale, exemplificarea faptelor de curaj, frică, laşitate etc. ,studiul de caz în legătură cu 
afectarea integrităţii fizice sau morale a copiilor, au determinat pe elevi să-şi exprime părerile, să ia atitudini, să motiveze comportamente, 
să ascută spiritul critic şi inteligenţa. 
             Într-o măsură însemnată educaţia civică presupune un spaţiu comunitar în care să se formeze deprinderi, comportamente, valori, un 
anumit simţ al apartenenţei la destinul grupului din care face parte. Familia, mediul de viaţă şi şcoala sunt factori determinanţi ai dezvoltării 
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complete şi complexe a copiilor. Împreună trebuie să colaboreze pentru ca fiecare elev, indiferent de particularităţile sale, să poată deveni 
un membru independent al comunităţii în care doreşte să se integreze. 
             Rezumând cele prezentate până aici, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop, şi anume 
să  formeze o personalitate a elevului integrală şi armonioasă. Reiese clar că până la cuprinderea într-o formă (unitate) de învăţământ a 
copilului, primul rol în educaţie îi revine familiei, iar odată cu înscrierea acestuia într-o unitate de învăţământ rolurile se schimbă, ponderea 
mai mare o are şcoala, dar acest lucru nu înseamnă că implicarea în educaţie a familiei este de neglijat. Acţiunile educative ale şcolii şi 
familiei trebuie să fie complementare, să se completeze reciproc şi nicidecum să creeze o rivalitate care nu ar fi benefică nimănui. Cei doi 
factori trebuie să acţioneze unitar, să cunoască în permanenţă problemele copilului, să-şi sincronizeze perfect criteriile după care fac educaţia 
şi să practice o intransigenţă activă. 
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COLABORAREA  FAMILIE – ŞCOALĂ 

PENTRU  ASIGURAREA   REUŞITEI   ŞCOLARE 
Prof. Tirea Ionel  

 Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi”  Petrila 
 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv pentru formarea unui 
om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care 
conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele 
vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru a sigura reuşita 
şcolară.                                                                 

Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, oricât de competenţi ar fi educatorii. 
Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că 

educaţia dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea actuală, iar copilul 
trebuie pregătit corespunzător.  

 Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. 
Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni dinamice între copilul individual şi 

cercul său imediat. 
Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. 
Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi 

ale copiilor înşişi. 
Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial 

dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de puternică şi de neînlocuit. 
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile 

igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea 
copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care ar trebuie să dezvolte spiritul de 
observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de 
învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat 
la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la controlarea temei de acasă şi a 
carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se 
intereseze deloc de rezultatele acestuia.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în 
vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii 
„a avea cei şapte ani de-acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit 
că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influenţându-l în afara şcolii. Din cele 24 de 
ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă 
front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor 
acestuia. A fi părinte este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a 
fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar 
conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi 
profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, 
buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă şi de pricepere. Greşelile părinţilor 
decurg uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor. 

De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate 
cu părinţii. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient 
dacă fiecare parte va reţine că acelaşi  subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru. 

Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinții vor 
cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv pentru formarea unui 
om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care 
conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele 
vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru acest lucru.  

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 
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 Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni de informare asupra posibilităţilor de continuare 
a studiilor, de detectare a intereselor profesionale şi a aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul şi ponderii de 
implicare a părinţilor în alegerea şcolii şi a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dacă profesia aleasă este cea dorită de copil şi dacă aceasta 
din urmă are disponibilităţi intelectuale. 

În viaţă nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va trebui să aleagă singur calea pe care vrea să meargă. 
Şansele de a influenţa un copil în mod pozitiv pot fi semnificativ crescute dacă, prin aceste dezbateri, lectorate, activităţi de consiliere 
părinţii ar dedica câteva ore în plus pentru a afla lucruri noi despre dezvoltarea şi comportamentul tipic al copilului. 

Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. Odată cu înscrierea într-o unitate de 
învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, dar nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile 
educative ale celor doi factori există mai degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia venind să o 
completeze pe a celuilalt. 

Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o 
mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor, şi continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor. În 
sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru şcoală, părinţii aducând deseori resurse suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii dar 
oferă şi un cadru pentru o continuă reevaluare. 

 Educaţia, sub toate formele ei, e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se adapteze rapid şi eficient la societatea în care 
trăieşte. Oricât s-ar strădui, şcoala nu poate înlocui restul instituţiilor care au misiunea de formare a cetăţenilor conştienţi, cu o conduită 
civilizată. Educaţia şcolarilor în şcoală nu are sorţi de izbândă fără o colaborare strânsă cu alţi factori activi implicaţi în procesul instructiv-
educativ. Între aceştia, familia, considerată dintotdeauna celula de bază a societăţii şi "un soi de personalitate colectivă" de a cărei armonie 
generală depinde dezvoltarea personalităţii copilului, are un rol foarte important în ajutorul pe care trebuie să îl dea şcolii. Oricine lucrează 
în învăţământ observă cum familia nu mai poate realiza astfel de temelie şubredă, şcoala nu poate construi certitudini. Formarea ca cetăţean 
se află sub influenţa societăţii şi în special a familiei. 

 Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale şcolii cu aceasta (lectorate cu părinţii, 
şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare). Părinţii trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat 
care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Aşadar e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoala-
familie este determinantă în educarea copiilor. Educaţia în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viaţă, prin întâmpinarea şi 
rezolvarea problemelor de viaţă.  

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop – formarea personalităţii umane 
integrale şi armonioase. 
 

Bibliografie:  
1. Cerghit, I.; Radu, I.T.; Popescu, E.; Vlăsceanu, L. – Didactica, manual pentru clasa a X-a, şcoli normale, E.D.P., R.A., 2007; 
2. Kant, Im. –  Tratat de pedagogie, Iaşi, Editura Agora, 1992;  
3. Nica, I, Ţopa, L. –  Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974; 
4. Nicola, I. – Pedagogie, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1992; 
5. *** - Tribuna învăţământului, 2010;         
6. Revista Învăţământului preşcolar, 3 – 4/2015. 

 
TIPURI   DE   PĂRINȚI   AI   COPILULUI   CU   CES 

 
Titel Camelia 

Liceul Teoretic Special ”Iris”-Timișoara/Timiș 
 

     I. Fundamente teoretice 
În societățile moderne, familia reprezintă “nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai largi, în sensul că toate 

celelalte instituții depind de influențele acesteia” (W. Good). De aici, rolul primordial universal și permanent al familiei, ca și 
numeroase și importante consecințe în cele mai variate domenii socio-culturale. Malinovski (1944) consideră că educația, este una 
dintre nevoile fundamentale, alături de nevoia de subzistență, înrudire, adăpost, protecție, activitate, igienă ale ființei umane de 
pretutindeni și din totdeauna; familia (nucleară) reprezentând răspunsul cultural imediat la aceste nevoi. 

În primii ani de viață, în care sunt așezate bazele personalitații umane, familia reprezintă întreaga “societate” a copilului. 
Familia reprezintă „o formă de comunitate umană alcătuită din doi sau mai mulţi indivizi, uniţi prin legături de căsătorie și/sau paterne, 
realizând, mai mult sau mai puţin latura biologică si/sau cea psihosocială” (I. Mitrofan, C. Ciupercă, 1998, p.17) 

II. Rolul familiei în educarea copiilor pentru a interacţiona social 
Rolul familiei este fundamental, atât în ceea ce priveşte recuperarea medical-psihologică cât şi în ceea ce priveşte integrarea 

şi educaţia pentru societate. Este recomandat ca părinţii să-l trateze pe copilul cu dizabilităţi, în cadrul relaţiei de comunicare şi 
interacţiune cotidiană, ca pe orice copil normal dar, totodată, să întreprindă toate demersurile instituţionale, sanitare şi educaţionale 
pentru a-l recupera şi integra social. 

Socializarea nu este un proces mărginit şi temporar, pentru că orice individ participă vrând-nevrând la viaţa socială şi trebuie 
să se adapteze permanent schimbărilor care apar în societate, fiind tot timpul supus unor cerinţe şi provocări sociale. 

Copilul cu dizabilităţi trebuie considerat ca făcând parte din societate. Are nevoie de sprijinul nostru, permiţându-i să trăiască 
alături de ceilalţi copii, ca parte integrantă a comunităţii. Pentru a socializa cu o persoană cu dizabilităţi este important să: beneficieze 
de intervenţie individuală; participe la activităţile de grup. 

Copilul și familia formează o unitate, copilul aparține mamei, tatălui, întregii familii și prin ei întregii omeniri atât cu 
perfecțiunile cât și cu imperfecțiunile lui. Atât copilul cât și familia acestuia au nevoie de suport pentru a învinge temerile, neputința 
și disperarea. 

Atitudinea părinților este în măsură să influențeze și atitudinea copiilor normali din aceeași familie vis a vis de fratele său, 
astfel părinții cu o atitudine sănătoasă vor avea în copiii lor un suport prețios. Dezvoltarea unor relații armonioase de natură să respecte 
nevoile fiecărui membru al familiei, căutarea unui sens în toate aceste eforturi ale familiei vor constitui câștiguri pe termen lung ale 
tuturor membrilor. Tactul și înțelepciunea familiei, comportamentul matur al acesteia prin care copilul cu dizabilități să nu se îndoiască 
niciodată de dragostea părinților, climatul psihofamilial cald și optimist reprezintă factorii de bază ce condiționează dezvoltarea și 
structurarea personalității oricărui copil. În viața de familie un rol deosebit îl are crearea unui climat sau mediu familial optim, bazat 
pe înțelegere și dragoste. Căminul familial, casa în care trăim, este un spațiu cu totul aparte, deosebit de important pentru viața 
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conjugală a soților, dar și pentru creșterea și educarea copiilor. Climatul, mediul familial are cel puțin trei dimensiuni: factor de 
coagulare în plan afectiv, loc de ocrotire, de siguranță și spațiu eterogen pentru învățarea primelor experiențe de socializare. Rolul 
părintelui în existența copilului este fundamental, dar numai în măsura în care el găsește forța și secretul de a lansa pe traiectoria vieții 
un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat, bun și, prin aceasta, predispus la o anume fericire. Părintele nu are dreptul și nu 
poate să se substituie copilului său, pe care trebuie să-l perceapă de la bun început ca pe o ființă autonomă, rolul său fiind acela de a-
i facilita, stimula și consolida manifestarea autonomiei și eficienței sale umane. Se spune că "profesia" de părinte este una din cele 
mai vechi profesii care se practică de către toţi membrii comunităţii, însă puţini sunt cei care se străduiesc s-o înveţe sistematic, să-şi 
pună probleme şi să încerce să le rezolve la nivelul perioadei actuale.  

Pentru o bună educație a copilului este necesară conlucrarea familiei cu grădinita, iar apoi cu școala. Unitatea de acţiune a 
celor doi factori (grădiniţă – familie) în opera de formare pentru viaţă a copilului este condiţionată de unitatea de vederi, de un mod 
comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă. Premisa de la care trebuie să pornească această colaborare este unitatea, 
comunicarea, continuitatea şi competenţa în munca educativă. O cunoaştere suficientă a ambelor părţi este dată de o apropiere cu 
dublu sens familie-grădiniţă, grădiniţă-familie, apropiere care să corespundă interesului celor două instituţii: educaţia timpurie pentru 
viaţă a copiilor. Stabilirea unui program comun de educație în grădiniță și în familie, fixarea unor sarcini ale educației în familie care 
să susțină, să întărească și să întregească munca educativă din grădiniță sunt condiții de asigurare a unei unități de vederi a grădiniței 
și familiei.  

Ca ființă sociala, omul este dependent de ceilalți oameni. Această dependență înseamnă, de fapt, ajutor, posibilitatea de a 
comunica și coopera. Acest lucru dă naștere la sentimentul de apartenență și solidaritate umană, precum și la sentimentul de securitate 
al individului. 

III. Problema dizabilității 
Întâlnim pretutindeni oameni cu deficiențe. Perceperea lor socială nu este întotdeauna constantă, ea variază de la societate la 

societate, furnizând semnificații diferite, funcție de cultura și de valorile promovate. 
Ce se crede despre persoanele cu deficiențe? Mulți oameni au reticențe față de acestea deoarece au o concepție greșită despre 

ele. Unii știu din trecut despre persoanele cu dizabilități faptul că erau cerșetori sau lăutari ori au în acest domeniu o slaba experiență. 
Nici una dintre aceste idei nu oferă o imagine clară a persoanelor cu deficiențe. Și ele sunt oameni ca și ceilalți: unii dependenți, alții 
independenți; unii lideri, alții persoane obișnuite; unii bogați, alții săraci; unii grasi, alții slabi etc. Ca orice persoană, ei sunt produsul 
unic al eredității lor și al mediului și sunt indivizi. Dar și persoanele cu deficiențe, la rândul lor, au două păreri în ceea ce privește 
impedimentul lor: unele îl consideră un dezastru, iar altele un simplu inconvenient. 

      Integrarea socială în mediul de viață 
Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu deficiențe ar trebui să țina cont de măsurile care favorizează 

autonomia sa personala și/sau asigură independența sa economică și integrarea sa socială cea mai completă posibil, trebuie incluse și 
dezvoltate programe de readaptare, măsuri individuale și colective care să favorizeze independența personală, care să-i permită de a 
duce o viață cât mai normală și completă posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit. 
 Adaptarea mobilierului exterior și urbanismul, accesul în clădiri, la amenajări și instalații sportive, transportul și 

comunicațiile, activitătile culturale, timpul liber și vacanțele trebuie să constituie toți atâția factori care contribuie la realizarea 
obiectivelor readaptării. 

 Legislația trebuie să țină cont de drepturile persoanelor cu dizabilități și să favorizeze, pe cât posibil, participarea lor la viața 
civilă. În cazul în care persoanele cu dizabilități nu sunt în măsură de a-și exercita în mod deplin drepturile lor de cetățeni, 
trebuie să fie ajutate de a participa cât mai mult posibil la viața civila, asigurându-le ajutorul adecvat și luând măsurile necesare. 

 Posibilitatea de acces la informație este cheia unei vieți autonome. Mai mult, profesioniștii trebuie să informeze asupra tuturor 
aspectelor vieții, iar persoanele cu nevoi speciale trebuie să aibă posibilitatea de a-și procura informația ele însele. 
 Socializarea în familie 
 Copilul diferit se adaptează greu la relațiile interpersonale, de aceea părinții trebuie să joace rolul de tampon, de mediator între 

copil și persoanele străine. Uneori părinții pot dramatiza excesiv reacțiile inadecvate venite din partea unei persoane străine, 
identificând o falsă rea intenție într-un gest oricât de neutru. În alte situații, ei neagă tot ceea ce copilul observă în jurul său legat de 
propria deficiență, insistă pe răutatea și ipocrizia persoanelor din anturaj, cultivând la copil convingerea că lumea în care trăieste este 
rea. 

 Pe de altă parte, unii părinți refuză să țină cont de dificultățile sociale determinate de deficiență. În acest fel, ei îi împiedică pe 
copii să înțeleagă și să accepte toate aspecte legate de propria deficiență. 

 Datorită acestui rol suplimentar de mediator, reacțiile părinților în fața unui copil cu deficiență capată o importanță majoră. Părinții 
reacționează prin supraprotecție, acceptare, negare sau respingere. Aceste reacții au determinat gruparea părinților în următoarele 
categorii: 

IV. Tipuri de părinți: 
• părinți echilibrați, 
• părinți indiferenți, 
• părinți exagerați, 
• părinți autoritari (rigizi), 
• părinți inconsecvenți. 

1.Părinți echilibrați 
 Caracteristica acestei familii constă în realismul cu care membrii ei privesc situația. Ei ajung rapid în stadiul de acceptare, se 

maturizează și pornesc la acțiune. După ce cunosc situația reală a copilului, ei iși organizează viața în așa fel încât să acorde atenție 
copilului cu nevoi speciale. 

În funcție de diagnostic și de prognostic, părinții vor găsi resursele necesare pentru a acționa singuri sau cu ajutorul celorlalți 
membri ai familiei pentru a-l ajuta "pe cel mic". Părinții știu : "ce este necesar", "când și cum trebuie oferit", "ce, cum și cât de mult" 
se poate cere copilului cu nevoi speciale. Aceste reguli constituie un adevarat ghid al comportamentului față de copil. Părinții unui 
copil cu deficiență îndeplinesc teoretic aceeași funcție ca și părinții unui copil sănătos. Ei trebuie să rămână în primul rând părinți. 
Părinții unui copil surd, paralizat nu au nimic de făcut pentru a-l ajuta. Aceasta atitudine aparține părinților echilibrați care privesc 
toate problemele cu calm. Acești părinți joacă un rol important în medierea relației dintre copil și mediul exterior. Ei mențin un climat 
de toleranță și de egalitate în sânul familiei și în societate. 

Familia impune copilului unele restricții, încurajează activitățile gospodărești și mai ales pe cele de autoîngrijire, stimulează 
abilitățile fizice și sociale ale copilului. O persoană cu deficiență are nevoie de a fi recunoscută pentru ceea ce este și asa cum este. 
Atmosfera familială va fi caldă doar atunci când fiecare membru iși ocupă locul care îi aparține. 
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 Părinții echilibrați sunt calmi, deschiși și își manifestă frecvent dragostea. Căldura implică deschidere către cei din jur, plăcere, 
atenție, tandrețe, atașament. Acești părinți zâmbesc des, iși încurajează copiii fără a folosi critici permanente, pedepse, amenințări. 
Copiii acestor părinți vor fi atenți, prietenoși, cooperanți și stabili emoțional. 

2. Părinții indiferenți 
 Acești părinți reacționează printr-o hipoprotecție, prin nepăsări, lipsă de interes. La o astfel de situație se poate ajunge prin : 

• lipsa de afecțiune, 
• suprasolicitarea copilului, 
• respingere. 

• Lipsa de afecțiune - părinții demonstrează copiilor o lipsă de interes, de afecțiune, de îngrijire. Frecvent, acești părinți, sunt 
reci, ostili, iși ceartă copilul pentru nimic, îl pedepsec sau îl ignora. În aceste familii au loc certuri frecvente, iar copilul este 
antrenat în disputele dintre părinți. 

O altă categorie de părinți lipsiți de afecțiune sunt cei care nu pot accepta sacrificarea vieții profesionale. 
• Suprasolicitarea copilului apare atunci când părinții nu țin seama de posibilitățile reale ale acestuia. Părinții unui copil cu 

deficiență au o reacție de negare a problemelor. Ei consideră copilul "ca toata lumea" și-i cer rezultate asemanătoare celor ale 
fraților și surorilor sănătoase. În acest caz, apare o suprasolicitare, care se soldează cu eșecuri demoralizatoare. În situația 
eșecului părinții reacționează prin reproșuri și chiar pedepse repetate, care duc la apariția sentimentului de neputință, 
incapacitate și inutilitatea efortului. 

• Respingerea este o altă modalitate de hipoprotecție. Copilul cu deficiență este mereu comparat cu frații și surorile sănătoase 
și ridiculizat. 

 Părinții se detașează emoțional față de copiii cu deficiență, dar le asigură o îngrijire corespunzătoare. Atitudinea de respingere se 
manifestă mai mult sau mai puțin deschis, sub forma negării oricărei calități sau valori a copilului, care este permanent ignorat și 
minimalizat. Aceste situații apar atunci când copilul nu a fost dorit. Părinții consideră că nu au nici un fel de obligații față de copilul 
lor. Chiar și în fața legii ei iși declină responsabilitatea. 

3.Părinții exagerați 
 Cel mai obișnuit răspuns, mai ales din partea mamei, este supraprotecția, o sursa de dependență. Acest comportament împiedică 

copilul să-și dezvolte propriul control, independența, inițiativa și respectul de sine. 
 Supraprotecția este un element negativ, generând negații atât din partea părinților, cât și din partea copiilor. Părinții care se simt 

vinovați devin exagerat de atenți, transformând copilul într-un individ dependent și solicitant pentru familie. Această permanentă 
solicitare va genera reacții de nemulțumire și ostilitate din partea părinților, reacții care-l vor face pe copil să devină nesigur. Pentru 
copiii cu deficiențe această situație este foarte dificilă, întrucât ei nu beneficiază de un regim care implică stimularea și antrenarea în 
activitățile casnice. 

 Acești părinți vor reuși "marea performanță" de a crește un copil singuratic, lipsit de posibilitatea de a-și manifesta propria 
personalitate. Copilul se va confrunta cu greutatile vieții, dar nu va fi capabil să le facă față, deoarece nu a căpătat instrumentele cu 
ajutorul cărora să acționeze și să se apere. 

4.Părinții autoritari 
 Acest tip de reacție este tot o forma de hiperprotecție a părinților cu o voință puternică. 
 Acești părinți iși controlează copiii într-o manieră dictatorială. Ei stabilesc reguli care trebuie respectate fără întrebări. Copilul 

este transformat într-o marionetă, este dirijat permanent, nu are voie să-și asume răspunderi și inițiative, i se pretinde să facă numai 
"ce", "cât" și "cum" i se spune. Un astfel de comportament din partea părinților are efecte negative, deoarece copilului i se anulează 
capacitatea de decizie și acțiune. 

O formă particulară de atitudine autoritară apare în relația dintre părinți și adoleșcenți. Părinții continuă să îi considere pe tineri, 
copii, neputând accepta ideea maturizării lor. În acest context, ei le refuză libertatea, încercând să mențină o atitudine de tutelă, în 
dorința de a preveni surprizele neplăcute. În acest caz, răspunsul copilului este violența, ce determină o deteriorare a legăturilor afective 
cu familia. 

 Uneori autoritatea pune în evidență atenția acordată copilului și grija pentru o îndrumare corespunzătoare. Acest tip de autoritate 
este justificat mai ales în situația unui copil cu probleme. În aceste cazuri, tânărul este întrebat, participă la discuții, dar în final tot 
părinții decid, în funcție de părerile lor. 

5.Părinți inconsecvenți 
 Oscilează de la indiferență la tutelă. Cel mai adesea este vorba despre părinți instabili, nesiguri și incapabili de a opta ferm 

pentru o anumită atitudine. Alteori copilul este "pasat" la diferiți membri ai familiei, fiind supus unor metode educative diferite, adesea 
contradictorii. 

Crescuți într-un mediu inconstant, lipsit de metode stabile, copilul devine nesigur și ușor de influențat de persoane rău intenționate. 
 Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele și valorile comunității sociale, persoanele cu tulburări de 

comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane sunt puse în situația de a renunța la ajutorul societății cu 
instituțiile sale, trăind în familii problemă, care nu se preocupă de bunăstarea copilului. 
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SCHOOL   AND   PARENTAL    INVOLVEMENT 

Profesor Tocilianu Diana – Laura 
Școala Gimnazială nr.7, Galați 

Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu”, Galați 
 

We all know that home involvement is a crucial part of any child’s successful school experience. What we may not know is why this 
is happening, and what  a parent can do to help maintain that critical home-school connection. Thus, study after study and long years of 
research have proven it beyond a shadow of doubt. In order to succeed in achieving the best of their abilities, children need their parents  to 
be involved in their education. Therefore, family involvement is the key. 
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Moreover, school success begins long before school attendance. Children whose parents emphasize the importance of hard work and 
learning are far more likely to develop the grit required to achieve higher education and career goals. Those who are read to at home 
recognize the alphabet earlier and have a significantly easier time transitioning to full literacy. 

Therefore, after children start school – whether in preschool, Kindergarten or even later – a parent’s role is to check in with the child 
about homework, encourage and enable reading and learning, and prove to the child that they will answer to the parent for poor performance 
in school. Kids whose parents model disinterest, on the other hand, will likely become disinterested themselves. That’s no good at all. 

Many homes have two working parents, rushed evenings and jam-packed weekends. Luckily, parents don’t have to make school 
involvement a part-time job. A daily homework check is important, but this lasts no longer than 5-10 minutes unless the student is struggling. 
Participating in school activities, such as concerts or field trips, provides a nice sense of continuity for the child. And regularly attending 
parent-teacher conferences fosters unity between teachers and parents, improves children’s social skills and increases their chances of 
academic competence. Moreover, as they move into the adolescent years, parental involvement and family dinners significantly lower the 
chances of delinquency. 
Of course, parents cannot be expected to carry this out on their own. The teacher’s role is to make parental expectations clear; to give them 
defined, actionable opportunities to participate in the classroom; and to communicate their expectations of the child’s behavior. Though a 
teacher has no real power to influence parents in the home, they can and should convey the ideal environment: lots of bedtime reading, 
homework checks and talking about school. Some parents just do not know, and it’s a teacher’s duty to make sure they do.  

If parents want their children to love education, they have to make sure that they place them in an environment that ensures comfort, 
fun and learning at the same time. In addition, if parents become active in different school activities, the child will notice and grow to respect 
the time parents put into their education. 

Parental involvement is not a cure at all. But it does go a long way toward fostering capable, hardworking, healthy and decent 
children. Let’s all do our part to get them there. As Dorothy H. Cohen states ”No school can work well for children if parents and teachers 
do not act in partnership on behalf of the children’s best interest.”  Whenever there is a problem parents and school should cooperate in 
order to create a better environment for the students to develop their personality so as to become responsible adults. 
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IMAGINEA  COPILULUI   ÎN  BASMELE   ROMÂNEŞTI 
 

Prof. înv. primar Todașcă Mihaela 
  Școala Gimnazială „ Nicolae Iorga” Baia Mare, jud. Maramureș  

 
Copilăria este simbolul inocenţei, este starea anterioară căderii în greşeală. Copilăria este simbolul simplităţii naturale, al 

spontaneităţii. Copilul este spontan, liniştit,fără premeditare şi gânduri ascunse. 
C.G.Jung afirma în „Arhetipul şi inconştientul colectiv” capitolul VI „Despre psihologia arhetipului infans” că:„În folclor, motivul 

copilului apare în forma piticului şi spiriduşului ca explicare a puterilor naturale ascunse.” ( p.163). Tot în acest volum autorul mai afirmă: 
„motivul  copilului ar fi o imagine a anumitor lucruri din propria copilărie pe care am uitat-o” (p.166). Copilul este un viitor potenţial. 
„Naşterea  miraculoasă” sau  „Zămislirea miraculoasă”, faptul că  acest copil care reprezintă „sufletul colectiv”, este pus în pericol, 
abandonat „încearcă să reprezinte posibilitatea precară a existenţei psihice, adică enorma dificultate de a atinge acest bun suprem”  apariţia 
sinelui. 

„Infans  înseamnă ceva care devine independent. El nu poate deveni fără a se desprinde de origine: părăsirea este deci o condiţie 
necesară” afirmă de asemenea C.G.Jung în acelaşi volum , p.173. 

În multe dintre basmele româneşti copilul dorit, fie de către oamenii simpli fie de împăraţi, nu apare decât în urma intervenţiei unor 
magi, vraci sau a unor babe care dau leacuri femeilor pentru a putea zămisli odrasla mult dorită. Baba bătrână este o semidivinitate care 
ajută sufletul să-şi aleagă drumul, este un simbol al înţelepciunii. În unele basme, fiind vorba despre bătrâni care-şi doresc copii şi în mod 
natural nu  mai pot, ei hotărăsc să adopte diferite vieţuitoare pe care le găsesc, de cele mai multe ori, în drumul lor. 

Copiii aceştia, care apar pe căi magice, au puteri deosebite, puteri ale vieţii, ele reprezintă avântul fiinţei. 
În „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, se spune : „A fost odată un împărat mare şi o împărăteasă, amândoi tineri şi 

frumoşi, şi voind să aibă copii, a făcut de mai multe ori tot ce trebuia să facă pentru aceasta; a îmblat pe la vraci şi filozofi, ca să le caute la 
stele şi să le ghicească dacă or să facă copii; dar în zadar”. Au ajuns la un unchiaş care le dădu leacurile spunându-le totuşi: „...dar numai 
un copil o să faceţi. El o să fie Făt-Frumos şi drăgăstos şi parte n-o să aveţi de el”. Când sosi ceasul naşterii copilului, înainte de a veni pe 
lume, acesta se puse pe un plâns de nu l-a putut împăca nici un vraci. Atunci împăratul zise: „-Taci dragul tatei, că ţi-oi da Tinereţe fără 
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”. Copilul tăcu şi se născu. Pe măsură ce creştea se făcea mai isteţ şi mai îndrăzneţ „ şi toate învăţăturile, 
pe care alţi copii le învaţă într-un an,el le învăţa într-o lună” . Şi de aici se observă caracterul lui magic, abilităţile în a-şi însuşi cunoştinţele. 

La 15 ani el veni şi-i ceru tatălui ceea ce-i promisese. Cum tatăl său nu avea de unde să-i dea Tinereţe fără bătrâneşţe şi viaţă fără 
de moarte, el porni să le caute  în lumea largă. Călătoria lui este o călătorie inţiatică, prin ea el împlineşte ritualul în urma căruia va intra în 
rândul bărbaţilor. Îşi alege ca tovarăş de călătorie un cal, şi el năzdrăvan, cu care se poate sfătui şi care îl ajută în încercările prin care trece: 
lupta cu Gheonoaia, lupta cu Scorpia, amândouă fiinţe supranaturale la rândul lor. Făt –Frumos simbolizează omul care caută tinereţea 
veşnică, care caută să-şi descopere noi valenţe. Ajunge, într-un final, să găsească ceea ce căuta, dar nu rezistă prea mult timp deoarece îl 
ajunge dorul de casă, de părinţi. Se întoarce la palaturile care acum erau praf şi pulbere şi hotărăşte să rămână alături de strămoşii lui 
.Moartea, care-l aştepta,  nu-l sperie ci este privită cu seninătate. 

În „Omul de piatră”  împăratul şi împărăteasa nu pot avea copii. La ei a venit un arap buzat care le zise: „- Să trăieşti,  luminate 
împărate! Am auzit că împărăteasa nu poate face copii şi am adus buruieni pe care cum le-o bea, rămâne grea”. Din fiertura buruienilor a 
gustat şi bucătăreasa şi, şi ea a rămas grea. Au născut deodată, fiecare câte un fecior: unul era Dafin şi celălalt Afin. Feciorul de împărat se 
îndrăgosteşte de Chiralina, cea care era păzită de un balaur, şi porneşte în căutarea ei. Mama Vântului de Primăvară este singura care îi poate 
ajuta, făcându-l pe fiul ei să-i spună cum pot să o fure pe Chiralina. Vântul de Primăvară îi spune secretul, dar în final aruncă un bestem 
greu: cel care ar povesti ce a auzit să se prefacă în stană de piatră. Fiul de împărat nu a auzit spusele Vântului,  numai Afin , fiul bucătăresei, 
şi acesta îl ajută să o fure pe fată fără a-i povesti nimic. Dafin şi fata de împărat se căsătoresc, Afin o mai salvează o dată, dar este prins de 
Dafin care vrea să-l pedepsească, neştiind ce caută el  în iatacul domniţei, pe furiş. Ştiind ce îl aşteaptă, Afin povesteşte ceea ce spusese 
Vântul de Primăvară şi se transformă în stană de piatră. Acum se vădeşte magia care le dă putere celor doi feciori: Dafin visează că, dacă-
şi sacrifică fiul nou-născut şi unge cu sângele lui stana de piatră, aceasta va reveni la viaţă, şi aşa face. Afin reînvie şi, la rândul lui stropeşte 
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cu sângele de la tăietura unui deget copilul sacrificat şi acesta, la rândul lui revine la viaţă. Acest lucru poate fi făcut numai de către cei care 
sunt dăruiţi cu puteri supranaturale, de către copiii-zei. 

În basmul „Neghiniţă” baba îl primeşte pe Neghiniţă cel mic cât o neghină în urma firbinţilor sale rugăminţi către Dumnezeu de a o 
dărui cu un copil. Nici acest copil nu rămâne în familia care l-a adoptat şi care-l îngrijeşte decât scurt timp, pentru că porneşte în lumea largă 
să-şi dovedească puterile cu care este înzestrat. 

În  basmul „Pipăruş Petru” , femeia, după ce îşi pierde cei trei copii în lumea largă, făcând curăţenie prin casă găseşte într-o zi un 
bob de piper. Îl pune pe masă dar el cade, îl pune în alt loc dar şi de acolo cade şi atunci îl pune în gură, îl înghite şi ca urmare naşte un băiat 
cărui i-a dat numele Pipăruş Petru pentru că era urmarea unui bob de piper. Aşa cum afirma Jung , copiii care au apărut miraculos trebuie 
să se rupă de origini, şi Pipăru Petru pleacă de acasă să-şi caute fraţii necunoscuţi în lumea largă.El împlineşte astfel destinul pe care mama 
nu l-a putut îndeplini, acela de a-şi căuta copiii în lume. 

În „Povestea porcului” moșneagul găseşte pe drum o scroafă cu purcei, care la vederea lui fuge, dar un purcel este totuşi prins de 
moşneag şi adus acasă babei, să le fie fiu.Se dovedeşte în cele din urmă că nu este un simplu purcel ci este un Făt-Fru-mos care a fost 
fermecat  de căte o  vrăjitoare. După mai multe întâmplări şi acest fecior pleacă de acasă să-şi caute destinul, trecerea lui din lumea 
divinităţilor, a zeilor în cea umană făcându-se de această dată prin sacrificiul fetei de împărat care-i era soţie şi care la rându-i porneşte să-l 
caute pentru a-l readuce lângă ea.   

„În basmele noastre eroul Făt –Frumos  - sau orice nume ar avea el – are ca notă esenţială reînvierea. El se luptă cu puterile 
supranaturale ale zmeilor şi balaurilor şi ale altor monştri, cade în lupta cu ei, este ucis, apoi învie prin ajutorul apei-vii aduse de vreun 
tovarăş. E cu neputinţă ca un basm să se isprăvească cu moartea eroului.  

Reînvierea este o condiţie fără de care nu poate exista erou în basme. 
Ideea reînvierii eroului este un simbol al reînvierii fizice a naturii în fiecare primăvară, a soarelui veşnic care iarna scapătă spre sud 

şi-şi pierde puterea căldurii, iar primăvara se întoarce spre nord cu putere şi căldură” spunea George Coşbuc  în „Făt-Frumos al nostru şi 
pasărea Fenix”, în volumul : „Dintr-ale neamului nostru”, Bucureşti, 1903, p.34. 
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PROIECT DE ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 
Prof. înv. primar Todoran Maria  

Școala Gimnazială Certeju de Sus, Certeju de Sus 
 

SCOP: Crearea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare, cooperare şi cunoaştere reciprocă între şcoală-familie-comunitate 
ARGUMENT: Încă din cele mai vechi timpuri oamenii şi-au ridicat aşezări, în special pe văile râurilor, alcătuind comunităţi. Acestea 

erau conduse de ,,sfatul oamenilor buni şi bătrâni ’’, care judecau faptele după ,,obiceiul pământului’’ . În zilele noastre , comunităţile locale 
sunt alcătuite din locuitorii satelor sau ai oraşelor, aceste localităţi sunt grupate în judeţe. O comună poate fi alcătuită din unul sau mai multe 
sate şi este gospodărit de primăria comunei în frunte cu primarul ales şi ajutoarele sale. 
            Elevii trebuie să cunoască aceste noţiuni şi să înţeleagă că membrii comunităţii locale trebuie să se ajute între ei , având  interese 
comune.      
            Locuitorii comunităţii trebuie să respecte regulile de convieţuire, tradiţiile şi obiceiurile, transmiţându-le din generaţie în generaţie. 
            Omul este o fiinţă care nu poate trăi izolat. De-a lungul vieţii, el face parte din diferite grupuri. Primul grup este familia. Orice copil 
are dreptul la o familie. 
            În familie copilul învaţă să stabilească relaţii cu cei din jur, tot aici începând prima etapă din educaţia lui. Al doilea grup, la fel de 
important în viaţa copilului, este grupul şcolar din care copilul face parte începând de la o vârstă fragedă. Aici se continuă procesul educativ 
specializat, asigurându-i-se copilului(tânărului) o educaţie aleasă şi o bună pregătire pentru viaţă. Şcoala poate avea succes în demersurile 
sale educaţionale numai dacă realizează raporturi de colaborare şi cooperare cu familia şi acest lucru se poate realiza doar printr-o bună 
cunoaştere între cele două instituţii în cauză.  
            Familia şi Şcoala fac parte dintr-o ,,familie’’ mult mai mare şi anume Comunitatea. Fără o legătură strânsă de colaborare, cooperare 
şi cunoaştere între Familie-Şcoală-Comunitate nu se poate realiza cu succes procesul educativ al tinerei generaţii. Comunitatea locală are 
rolul unui observator obiectiv care poate să sprijine şcoala şi familia în demersurile lor educative.  
            Acest proiect are rolul de a realiza o mai strânsă colaborare între cei trei factori mai sus menţionaţi pentru îndeplinirea cu mai mult 
succes a sarcinilor educative pentru tânăra generaţie. 

OBIECTIVE: -    Implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în viaţa şcolii; 
- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor; 
- Stimularea interesului pentru cunoaşterea elevilor; 
- Cunoasterea aspectelor pozitive si negative ale utilizarii calculatorului in viata noastra: 
- Dezvoltarea creativităţii elevilor; 
- Educarea moral-civică a elevilor; 

DURATA: SEPTEMBRIE – IUNIE  
GRUPURI ŢINTĂ: Elevii clasei a IV-a, Şc. Gim. Certeju de Sus 

Cadre didactice coordonatoare prof. Todoran Maria 
Părinţi ai elevilor 
Reprezentanţi ai comunităţii locale 

COORDONATOR PROIECT: prof.Todoran Maria 
ACTIVITĂŢI: -   Întâlniri protocolare 

  -  Consultări cu părinţii, elevii, reprezentanţii comunităţii locale 
  ÎNTÂLNIRI DE LUCRU: - Întocmirea portofoliului proiectului; 

                                           - Perfecţionarea programului de activităţi comune; 
ACTIVITĂŢI SPECIFICE: - În domeniul educativ – lecţii, ateliere de lucru, 
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                                                lectorate cu părinţii, întâlniri cu reprezentanţii comunităţii 
                                                locale pe diferite teme de lucru; 
                                             - În domeniul cultural – serbări, serate, expoziţii, 
                                               vizite, carnaval, concursuri, parteneriate educative 
                                               cu diferite instituţii, schimburi de experiență cu alte școli; 
                                             - În domeniul sportiv-ecologic-turistic – drumeţii, excursii,  
                                               întreceri, acţiuni de ecologizare a unor spaţii din jurul școlii; 

REZULTATE: - Documente de protocol, referate, proiecte didactice, fişe de lucru, chestionare, materiale promoţionale, CD-uri, 
albume foto, ateliere de creaţie, portofolii; 

 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI 

ACTIVITATEA 
PROPUSĂ 

PERIOADA PARTICIPANŢI 

1.Familia şi responsabilităţile ei în adaptarea copilului la cerinţele şcolare . Prevenirea 
eşecului şcolar (şedinţe cu părinţii, lectorate) 
2. Concurs ,,Costume de Halloween’’ 
3.Organizarea judicioasă a regimului de muncă a copilului în  
familie – lectorate cu părinţii 
Cunoasterea importantei utilizarii calculatorului in viata noastra –aspecte pozitive si 
negative - dezbatere  
4.Ziua Naţională a României 
Concurs tematic 
5.Semnificaţia sărbătorii Crăciunului  
6.Eminescu-poet naţional 
-parteneriat educativ cu Biblioteca Comunei Certeju de Sus, concurs de recitare, 
referate, creaţii proprii ale elevilor, concurs de desene pe teme eminesciene,expoziţii, 
vizită la bibliotecă, prezentare de carte   
7..Lectorate cu părinţii pe tema ,,Programul de odihna si relaxare al elevului’’ 
,,Calculatorul intre util si nociv!’’ 
Dezbatere pe tema data 
8. 24 Ianuarie – Ziua Unirii 
9..Necesitatea parteneriatului şcoală-familie – şedinţă cu părinţii, alcătuirea unui 
program de activităţi comune elevi-cadre didactice-părinţi, discuţii în legătură cu 
activitatea Centrului de Zi – Certeju de Sus  
Concurs de poezii pentru mama 
10. ,,Corp sănătos, minte sănătoasă, stil de viaţă sănătos’’ 
Vizite în cadrul dispensarului comunal, activităţi comune pe tema dată, portofolii, 
postere, afişe; Crearea unui program zilnic de activitati pentru elevi  
Programul de joaca pe calculator limitat versus activitati in aer liber 
Drumetii, vizite, excursii 
11. Ziua Pământului Activităţi de ecologizare a spaţiului din jurul şcolii, plantarea unor 
pomi, flori;  
12.,,Hristos a înviat!’’ 
Activităţi tradiţionale pentru Paşte 
13. 9 Mai – Ziua Europei 
Concurs ,,Cine ştie mai multe despre Europa’’, desene, referate; 
14.Întâlniri între elevii participanţi la proiect – schimb de experienţă între şcoli 
15.1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului – carnaval, concursuri sportive 
16. 10 Iunie – Ziua Internaţională a Familiei 
Dezbatere-lectorat pe tema,,Copii fericiţi-familii fericite!’’expoziţii de lucrări ale 
elevilor, fotografii 
16.Festivitatea de încheiere a anului şcolar – serbări şi premierea elevilor 

SEPTEMBRIE 
 
OCTOMBRIE 
 
NOIEMBRIE 
 
 
DECEMBRIE 
 
DECEMBRIE 
 
IANUARIE 
 
 
IANUARIE 
 
 
IANUARIE 
FEBRUARIE 
MARTIE 
 
 
APRILIE 
 
 
 
 
 
APRILIE 
 
 
MAI 
 
IUNIE 
 
 
 
 
IUNIE 
 

Elevii cls.aIV-a prof.Todoran M  
Părinţi  
ŞC. GIM.Certeju de Sus 
 
Elevii , profesorii, părinţii 
 
Filme educative pe tema data 
Prezentari ppt, SMART TV 
 
Bunici, părinți, elevi, profesori 
 
Părinţi, elevi, prof. Lb. Ro  
coordonator, 
Bibliotecar  
PREZENTARE PPT 
 
 
Cadre didactice participant   
proiect, elevi, părinţi 
 
 
 
Elevii şi cadrele didactice   
ŞC.GIM.Certeju de Sus 
părinţi 
 
Elevi, părinţi şi cadre didactice  
Asistent medical Pleter Maria 
 
Prezentari ppt, filme educatio   
SMART TV 
 
Parteneriate cu alte școli 
Elevi, cadre didactice, p  
reprezentanţi ai Primăriei  
 
 
Cadre didactice, elevi, p  
reprezentanţi ai Primăriei   
Poliţiei 

                     
BIBLIOGRAFIE:  
Prof. Daniel Solanca, 2010, Activitatea cadrelor didactice cu părinții elevilor , CCD DEVA 

 
 

ROLUL   FAMILIEI   ÎN   EDUCAŢIA   COPILULUI 
                                                                                   Prof.Tomescu Gabriela 

                                                                             Liceul Tehnologic Baia de Fier  
 

        Familia are un rol esenţial în educaţia copilului. Familia este nucleul în care copilul se formează ca om. Ea are un  rol decisiv în ceea 
ce priveşte viitorul social şi spiritual al copilului pentru că ştim că „există evenimente care-şi pun pecetea asupra mentalităţii 
individului”[1], respectiv a copilului. 
     Felul în care părinţii se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în care copilul se va raporta la societate. Părinţii severi vor 
forma un tânăr fără personalitate, voinţă, iniţiativă (doar în cazul unui sistem nervos foarte puternic asistăm la formarea unui spirit anarhic  în 
familie şi societate); părinţii care-l vor răsfăţa vor avea un tânăr care nu învaţă, nu munceşte, dar pretinde mereu (unii ajung delicvenţi); 
părinţii care denotă inconsecvenţă educativă, care oscilează între răsfăţ şi severitate, vor forma un tânăr dezorientat, încăpăţânat, capricios 
şi dificil în raporturile sociale.[2] 
   „Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a sentimentelor noastre”.[3] Părinţii trebuie să se 
străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproşabilă, de integritate şi educaţie aleasă, fiind formatorii unei generaţii, ca astfel copiii să-i 

https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/#_ftn1
https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/#_ftn2
https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/#_ftn3
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poată urma avându-i ca model. „În educaţia copiilor, mai întâi de toate trebuie să ne educăm noi înşine. Evident, căldura din familie educă 
mult mai bine decât orice cuvinte, şi, dimpotrivă, cuvintele anoste ale părinţilor obţin exact efectul contrar.”[4] 
    Apoi, educaţia începe din momentul conceperii copilului. Încă din pântece mama va avea toată grija să-i transmită copilului sentimente 
de linişte şi afecţiune, dar şi o alimentaţie sănătoasă, acestea având un rol important în formarea lui, fiind climatul în care se 
dezvoltă. „Impresiile primite de prunc în timpul sarcinii în pântecul mamei sale determină în mare măsură starea lui fizică, afectivă şi chiar 
spirituală”.[5] „Trebuie să amintim că orice ţipete, orice cuvinte murdare îl spurcă deja pe copil, întipăresc deja în inima lui, încă din pântece, 
imaginile viciului şi a patimilor.”[6] Comportamentul plin de afecţiune al mamei este foarte important pentru formarea „sentimentul 
comuniunii sociale. El favorizează comunicarea, colaborarea şi actele altruiste. Baza acestui sentiment o constituie relaţiile cu mama, 
afecţiunea reciprocă dintre mamă şi copil.”[7] 
Atunci când cunun, le spun soţului şi soţiei: „relaţiile conjugale, respectul, dragostea, 
tandreţea şi căldura sufletească – sunt 90% din educaţia copiilor, restul trebuie doar subliniat şi nici nu trebuie să vorbiţi mult”. 
(Ptotoiereul Valerian Krecetov)[8] 
   Comportamentele copiilor se învaţă prin observarea unor modele în familie sau societate: „într-o grădiniţă o parte din preşcolari au asistat 
la un spectacol dat de un actor care tot timpul se comportă violent, agresând o păpuşă mare din plastic. Observându-se copiii în zilele 
următoare s-a constatat că aceştia se comportau mult mai agresiv cu jucăriile şi păpuşile lor, în comparaţie cu ceilalţi care nu asistaseră la 
spectacolul respectiv. După opt luni, 40% din lotul experimental imitau acte agresive din categoria celor văzute în spectacol. Rezultă rolul 
important jucat de exemplul celor din jur.”[9]      Toate acesta îl pot marca profund, însă copilul va suferi mult mai puţin dacă „simte în el  
siguranţă şi dacă are încredere în părinţi.”[10] Dar dacă vede atitudini nepotrivite „la un om în care are multă încredere, la părinţi, fraţi, 
rudenii, etc., atunci influenţa va fi mult mai mare asupra lui”[11]. 
    Direcţia spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se va forma idealul său. Acesta se formează din copilărie până 
la adoleşcenţă. Astfel, „când relaţiile dintre părinţi au fost armonioase, idealul adolescentului include un model care le seamănă.”[12] 
    Un copil care nu a primit o educaţie corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit la  maturitate, sau poate toată viaţa în cazul în 
care nu are un caracter puternic nativ, prin care să se autoeduce. Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate 
problemele interioare ale omului sunt în mare parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase.  Greu va înţelege extrovertirea unei 
persoane în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă în societate şi altele asemenea, cineva crescut de nişte părinţi 
care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i asculte problemele, să-l încurajeze la nevoie, să-i ofere afecţiune. Se va adapta greu. 
Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte educaţia copilului său este una uriaşă. În mare parte cazurile de neadaptare socială, 
depresie, dependenţă, delicvenţă, perversiune, sinucideri, din rândul tinerilor (şi nu numai), au ca substrat lipsa educaţiei familiale corecte, 
sănătoase. 
 
CONCLUZII 
Lumea e condusă din camera copilului (Tholuck)[13] 
     După cum am demonstrat până acum într-o manieră succintă, rolul familiei în educaţia copiilor este esenţial. „Familia reprezintă matricea 
primordială a culturii omeneşti. […] Aici se trezesc şi încep să se dezvolte puterile latente ale sufletului personal; aici începe copilul să 
iubească (pe cine şi cum?), să creadă (în ce?) şi să sacrifice (cui şi ce?); aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său; aici se 
descoperă în sufletul copilului sursele principale ale fericirii sau nefericirii lui viitoare; aici devine copilul un om  mic, din care mai apoi se 
dezvoltă o mare personalitate sau un pungaş mărunt.”[14] 
   Totul se începe şi se învaţă mai întâi în familie. „Dacă copilul nu învaţă să iubească în familie, de la părinţii săi, unde va învăţa să iubească? 
Dacă nu s-a deprins încă din copilărie să caute fericirea tocmai în fericirea reciprocă, în ce porniri rele şi vicioase o va căuta când va ajunge 
la vârsta maturităţii? Copiii preiau totul şi imită totul…”[15] 
   Principala condiţie ca un copil să primească o educaţie corectă o reprezintă capacitatea părinţilor de a o face, şi în acelaşi timp, intensitatea 
şi sinceritatea iubirii părinţilor. Dar asta înseamnă că orice copil care nu a primit o educaţie aleasă este condamnat la un eşec social şi 
spiritual? Se pare că aceasta depinde de puterea de autoeducare a copilului dar şi de persoanele cu care intră în contact. Persoanele care intră 
în contact cu tineri care au avut o astfel de educaţie în copilărie, tind să-i judece, dar soluţia este să-i ajute să se integreze, dovedind răbdare 
şi altruism. Vor primi în schimb fericirea celuilalt ca stimulent asupra propriei fericiri. Adică cel ce unge cu miresme pe altul, el mai întâi 
miroase frumos. 
 
Bibliografie: 

• Psihologie generală, Andrei Cosmovici, Ed. Polirom, Iaşi, 1996; 
• Părinţi şi copii. O abordare teologică, duhovnicească şi psihologică, Arhim. Simeon Kraiopoulos, Ed. Bizantină, 2005; 
• Cum să educăm ortodox copilul. 300 de sfaturi înţelepte pentru părinţi de la sfinţi şi mari duhovnici,  Ed. Sophia, Ed. Cartea 

Ortodoxă, Bucureşti, 2011; 
• Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi, Maica Magdalena, Ed. Deisis, 2006; 
• Viaţa de familie, Traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, Ed. Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2009. 
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FAMILIA 
Dir.prof.înv.primar: Trușcă Maria 

Șc.Gim.,,Costea Marinoiu,,Oc.Mari, Jud.Vâlcea 
 

Familia este prezenţa esenţială, acel ceva care nu te părăseşte niciodată, chiar dacă constaţi că trebuie să o părăseşti.” 
Familia reprezintă primul loc unde începe educaţia. În familie, copilul începe să-şi formeze vocabularul şi modul de a se comporta cu cei 
din apropierea sa, aici învaţă acele expresii şi moduri de manifestare care îi vor servi în educaţia ulterioară sau dimpotrivă, acelea de care 
va putea scăpa cu greu sau deloc. Copiii fiind foarte receptivi la tot ce văd şi ce aud, familia trebuie să fie foarte atentă cum se manifestă în 
prezenţa lor. Calitatea educaţiei primite în familie – acei ,, şapte ani de acasă”- depinde îndeosebi de nivelul educaţiei al părinţilor şi al 
celorlalţi membri ai familiei ce vin în contact cu copilul, în special sub aspect moral, comportamental. Atunci când copilul aude că se înjură, 
va înjura şi el, dacă vede că se fură, va fura şi el, dacă vede că se minte, va minţi şi el; dacă cei din jur se poartă respectuos, tot aşa va face 
şi el. Până la trei ani copilul învaţă ,, ce este bine”  şi ,,ce este rău”, dar aceasta o face în mare parte prin imitaţie (reproduce comportamente 
ale adultului). De foarte multe ori la această vârstă pot apărea manifestări de încăpăţânare şi protest, adultul prin tactul lui poate influenţa 
conduita copilului. Mai târziu, în perioada preşcolară ( 3-6 ani ), evoluţia fiinţei umane, prin multiplicarea relaţiilor ei cu adulţii, necesită 
modelarea personalităţii. La  această vârstă copilul este mai impulsiv, capabil de emoţii şi sentimente, deseori îşi manifestă dorinţa în 
contradicţie cu posibilităţile sale şi cu cerinţele adulţilor. Nu trebuie uitat că acum copiii îşi pot însuşi noţiunile de adevăr, dreptate, dragoste 
de neam, dragoste de aproape, credinţă, încrederea în sine, etc.  

Socializarea nu este un atribut exculsiv al copilăriei care are ca agenţi principali familia şi şcoala, ci socializarea este un proces care 
continuă de-a lungul întregii vieţi. Ea se produce atât în familie, cât şi la şcoală, în grupurile de prieteni, la locul de muncă, în grupurile 
religioase, militare etc.  

Una dintre cele mai importante funcţii ale familiei este funcţia de socializare a copiilor care are un rol important în formarea ierarhiei 
valorilor individuale. Astfel, părinţii trebuie să asigure condiţiile necesare pentru transmiterea limbii, a obiceiurilor, a valorilor şi normelor 
sociale, favorizând îndeplinirea unor roluri în familie şi integrarea lor socială prin dezvoltarea unor relaţii de cooperare, înţelegere, respect, 
ajutor reciproc etc.  

Familia are o influenţă covărşitoare asupra copilului, ştiut fiind faptul că părinţii aleg tipul de şcoală pe care copilul o va urma, situţia 
financiară a familiei va influenţa şi ea evoluţia şcolară a copilului etc. Ea este cea care ne oferă o poziţie în societate; ea determină atribuirea 
de statusuri, cum ar fi rasa şi etnia, şi influenţează alte statusuri, cum ar fi religia şi clasa socială.  

Un alt agent al socializării este anturajul, care reprezintă grupul de prieteni de aceeaşi vârstă şi cu poziţii sociale similar. În grupul 
de prieteni, indivizii se află pe poziţii egale, deoarece niciunul dintre ei nu domină pe ceilalţi. Relaţiile interumane funcţionează pe principiul 
,,primeşti ceea ce oferi”. Familia poate fi suplinită de grupul de prieteni ca principală relaţie socială a tinerilor. În familie şi în grupurilor de 
prieteni, copiii sunt implicaţi în relaţii personale intime bazate pe dragoste sau pe un alt tip de ataşament.Când intră în şcoală, copiii se 
lovesc pentru prima dată de impersonalitatea lumii.  

Şcolile complinesc familia în transmiterea componentelor culturii şi structurii sociale. Aici, copiii deprind scrisul şi cititul, elemente 
foarte necesare în societatea noastră, îşi antrenează abilităţile mult mai complexe pe care le vor folosi mai târziu, ca adulţi, la locul de munca 
şi în viaţa socială. Cel mai adesea, şcoala reprezintă primul contact major al copilului cu lumea din afara familiei. El învaţă despre noi 
statusuri şi roluri care nu există în cadrul familiei. Şcoala oferă copiilor posibilitatea contactului cu un numar  de oameni cu care ei se pot 
împrieteni. Astfel, şcoala accentuează efectul socializator al grupului de prieteni şi  reduce influenţa familiei.  

Mass-media oferă zilnic moduri de socializare din cele mai diverse medii, dar sunt şi mijloace de socializare datorită poziţiei lor de 
comunicare între foarte mulţi oameni fără contact direct faţă în faţă. Televiziunea, în special, a devenit un socializator eficient mai ales 
pentru copii, învăţându-i pe aceştia normele pentru un comportament acceptat.  

Istoria familiei ilustrează evoluţia acestei instituţii de la grupul social larg, cuprinzător al tuturor aspectelor vieţii individuale, 
societate în sine, până la familia ca grup restrâns, ca unitate a unui plan ce o înglobează (societatea extinsă). Tendinţa de micşorare a ariei 
şi influenţei sociale a familiei a lăsat mult loc de manifestare „liberă” (aici în sensul de lipsită de constrângere) individului. Transformarea 
ei în unitate pare astăzi, mai curând decât a constitui o redută de construire integrată a personalităţii individuale (cum o vede Simmel), să 
fie percepută ca o etapă spre desfiinţarea ei ca structură autonomă, constrângătoare.  

Tot sociologii sunt cei care îi anunţă sfârşitul: „ea (familia – n.n. – C.B.) nu mai furnizează individului nici un rol şi nici un statut 
cristalizat, susceptibil să-i asigure identificarea familială sau socială”  . „Întârzierea culturală” a familiei faţă de restul societăţii, dominată 
de raţionalitatea economică, este invocată astăzi ca argument al pronunţării falimentului definitiv al acestei instituţii.  

Definiţii precum cea a lui Reuben Hill, conform căreia familia este doar o compoziţie socială bizară, neeficientă ca grup de lucru, de 
planificare, de comunicare sau de distracţie, sunt ilustrative pentru această direcţie „inovatoare”, conform căreia vechile instituţii sociale 
trebuie substituite cu alte noi, adaptate dinamicii lumii moderne. 
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FAMILIA   PRIMA   INSTITUȚIE   DE    EDUCAȚIE 
Ionela Tudorescu 

Grădinița P.P. Nr. 38 ,Timișoara, Timiș 
 
Familia este prima instituţie de educaţie morală, iar pentru prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă. Familia este „cea 

mai necesară şcoală de omenie”. Statisticile judiciare arată că majoritatea delicvenţilor şi a celor din instituţiile de corecţie au fost lipsiţi de 
o reală asistenţă din partea familiei. 

Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. 
Ea reprezintă un prim instrument de reglare al interacţiunilor dintre copil şi mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare 
trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. 

Familia este mediul prielnic pentru naşterea, dezvoltarea şi desăvârşirea fiinţei umane. În organizarea sa proprie, ea oferă garanţii de 
moralitate, este  prima şcoală care îl pregăteşte pe copil pentru viaţa socială, deprinzându-l să-şi împlinească datoria, să-şi disciplineze 
voinţa, dându-i simţul ierarhiei şi ordinii. Familia este un oficiu înalt al respectului, al demnităţii, al libertăţii interioare. Mediul familial 
oferă siguranţă, linişte, afecţiune, seninătate, care constituie o atmosferă prielnică pentru o dezvoltare normală şi echilibrată. 
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În cadrul familial se deprind disciplina şi spiritul de iniţiativă şi se cultivă sentimentul demnităţii, dreptăţii, iubirii, respectului şi 
ajutorului, sentimentul sacrificiului, care sunt elemente de bază ale vieţii sociale. Primul factor care formează persoana într-o perspectivă 
multidirecţională este familia. Aceasta are menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului de referinţă, dar şi de formare a primelor 
conduite, sau de interiorizare a unor stări de spirit elementare. Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze. Copilul absoarbe din 
mediul apropiat familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune directă. Copiii vor face, sau vor crede precum 
părinţii imitând comportamentele acestora. La ora actuală multe familii au nevoie de o educaţie solidă, dată fiind starea  lor precară din 
punct de vedere material şi spiritual. 

,,Mediul familial este unul dintre factorii care determină majoritatea raporturilor pe care copilul le va stabili cu lumea exterioară din 
care va face parte la şcoală, acest mediu în care trebuie sa se ancoreze pentu a nu-şi petrece copilăria la periferia grupului.’’ 

Nevoile de bază, fiziologice sunt la fel de importante ca şi nevoia de securitate, de dragoste şi apartenenţă, de recunoaştere. Toate 
aceste nevoi categorisite de Maslow ca fiind nevoi de tip D. Ele apar prin lipsă şi împing individul la a căuta satisfacţie, depind de ceilalţi, 
de cei din jurul individului, de ceilalţi membri ai familiei. Este evident faptul că o familie în care legăturile dintre membrii ei nu sunt de 
dragoste şi respect, nu poate constitui un cadru propice de satisfacere a nevoilor umane şi deci de dezvoltare normală. 

În funcţie de felul cum cei din jur, mai ales părinţii, ştiu să vină în întâmpinarea nevoilor lui şi să înţeleagă, în satisfacerea acestor 
nevoi, caracteristicile care ţin de vârsta copilului, depinde dezvoltarea optimă a copilului pentru a deveni o fiinţă normală, capabilă de a fi 
fericită, sau dimpotrivă  acesta evoluează la polul opus. Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural 
cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurînd condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi psihică, în orice 
perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine.  

În acest creuzet intim, învăţăm să recunoaştem emoţiile proprii cât şi reacţiile celorlalţi la emoţiile noastre, cum să gândim aceste 
emoţii şi cum să alegem reacţiile, cum să citim şi să ne exprimăm speranţele şi temerile. 

De la începuturi şi până în prezent familia rămâne a fi dependentă de societate în virtutea principiului conexiunii dintre sistem şi 
macrosistem. Prin familie indivizii se integrează în societate. Familia este, în esenţă, temelia acesteia. Din această perspectivă familia poate 
fi definită ca un sistem în interiorul căruia elemente. In cazul nostru membrii familiei, se influienţează reciproc, dezvoltând raporturi 
interumane complexe. Buna funcţionare a familiei ca sistem, este condiţionată de modul în care reuşesc să relaţioneze şi să comunice toate 
aceste subsisteme. 

Funcţionalitatea sistemului familial este consecinţa modului în care interrelaţionează subsistemele. Mai precis este vorba de modul 
în care reuşesc membrii unei familii să-şi îndeplinească rolurile maritale şi parentale, să soluţioneze diverse probleme. De cele mai multe 
ori se ajunge la situaţia denumită familie problemă, atunci când apar carenţe de structură, dar şi probleme de funcţionare a elementelor 
integrate. Uneori aceste carenţe structurale şi funcţionale pot pune în pericol coeziunea şi existenţa viitoarei familii. Asa este de ex. cazul 
familiilor, în care unul,  sau ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;  cazul familiilor în care părinţii consumă alcool; al familiilor 
în care violenţa domestică este prezentă, al familiilor în care niciun părinte nu mai are un loc de muncă etc. 

Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate problemele interioare ale omului sunt în mare parte o consecinţă 
a unei educaţii familiale defectuoase. Greu va înţelege extrovertirea unei persoane în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se 
manifestă în societate şi altele asemenea, cineva crescut de nişte părinţi care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i asculte problemele, să-
l încurajeze la nevoie, să-i ofere afecţiune. Se va adapta greu. Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte educaţia copilului său este 
una uriaşă. În mare parte cazurile de neadaptare socială, depresie, dependenţă, delicvenţă, perversiune, sinucideri, din rândul tinerilor (şi nu 
numai), au ca substrat lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase.’’ 

Concluzionând putem spune, că rolul familiei în educaţia copiilor este esenţial. „Familia reprezintă matricea primordială a culturii 
omeneşti. Aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său; aici se descoperă în sufletul copilului sursele principale ale fericirii sau 
nefericirii lui viitoare; aici devine copilul un om  mic, din care mai apoi se dezvoltă o mare personalitate sau un pungaş mărunt. 

Dacă într-o grădină frumoasă se poate vedea un copac sălbatic şi neîngrijit, nimeni nu se va gândi să condamne copacul în sine. Cu 
toţii se vor gândi că responsabilitatea aparţine grădinarului. Acesta l-a lăsat să crească şi să se dezvolte în acest fel.  
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ROLUL   PĂRINTELUI   ÎN   DEZVOLTAREA   PERSONALITĂŢII   COPILULUI 
 

Prof. Turcu Marika 
 Liceul Teoretic Special „Iris” Timișoara, Timiș 

 
Creşterea şi educarea copiilor şi ceea ce înseamnă „ bun” pentru copii se schimbă de la o perioadă la alta şi de la o cultură la alta. S-

a schimbat şi în cultura noastră odată cu o mai bună înţelegere  a procesului de dezvoltare a copilului şi cu îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 
în societate. Este bine să spunem că, atât cunoştinţele cât şi condiţiile pentru creşterea şi îngrijirea copiilor sunt mult mai bune. 

Rolul părintelui este foarte important şi decisiv în dezvoltarea personalităţii copilului. Unele calităţi ale părinţilor au un rol foarte 
important în perceperea de către copil a dezvoltării sale. 

În litaratura de specialitate, a experienţei şi a cercetării au fost definite şapte funcţii de bază ale părinţilor (Killen Heap, 1988). Ele 
sunt strâns legate una de alta şi se pot întrepătrunde până la un anumit grad: 
1. Abilitatea de a percepe copilul în mod realist: modul în care noi percepem copilul are urmări importante pentru atitudinea şi 

comportamanetul faţă de el. Cu cât abilitatea noastră de a-l percepe realist şi diferenţiat este mai mare, cu atât este mai mare şansa noastră 
de a ne apropia de el într-un modadecvat nevoilor şi potenţialului lui. Prin urmare, este important să evaluăm cât de realist îşi percep părinţii 
copilul. O percepere relativ realistă este în concordanţă cu calităţile observabile ale copilului şi „motivele” copilului apărute din diferite 
nivele ale dezvoltării lui. Cu greu se poate obţine o percepţie reală a copilului în fiecare moment. Abilitatea noastră de a-l percepe realit 
variază şi este dependentă de starea nostră şi de felul în care atitudinile şi comportamentul copilului ne afectează.  
2. Abilitatea de a accepta că este responsabilitatea adulţilor să satisfacă nevoile copilului şi nu invers: indiferent de cât de diferite 

ar fi întrebările privind creşterea şi educarea copilului, suntem de acord că părinţii, adulţii sunt cei care trebuie să satisfacă nevoile emoţionale 
ale copilului, nevoile de îngrijire, linişte şi apropiere.Părinţii au aşteptări relativ realiste asupra satisfacerii nevoilor copilului atunci când 
prin comportamentul lor îi transmit copilului că este normal ca ei să-i satisfacă nevoile de bază. 
3. Abilitatea aşteptărilor realiste privind colaborarea copilului: aceste aşteptări privind cooperarea copilului au un rol decisiv în 

dezvoltarea sa. Aşteptările pot stimula, provoca şi confirma. Cu toate acestea ele pot fi prea mari sau prea mici şi în consecinţă să ducă la 
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sentimente de insatisfacţie sau lipsă de stimulare. O aşteptare relativ realistă este în concordanţă cu vârsta copilului, resursele şi dezvoltarea 
sa. Rareori avem perspective complet realiste asupra colaborării cu copiii noştri. Depinde printre altele de cunoştinţele noastre despre copii, 
aşteptările şi pretenţiile pe care noi înşine le-am trăit. Este important să facem o diferenţă între educaţia strictă, dar plină de dragoste şi o 
formă mai rigidă şi lipsită de dragoste. Există situaţii în care părinţii pot infantifiza copilul cu aşteptările lor prea joase. În loc să-l expună 
pe copil cerinţelor extrem de mari şi rigide, părinţii pot subevalua abilitatea fizică şi mentală a copilului şi în consecinţă să împiedice copilul 
în a-şi folosi potenţialul de care dispune. Părinţii pot avea funcţii parentale bune, chiar şi atunci când aspectele relaţionale ale funcţiilor 
părinteşti sunt extrem de sărace. 
4.    Abilitatea de a se angaja pozitiv în interacţiunea cu copilul: este hotărâtor pentru copil ca părinţii să fie capabili să se angajeze 

pozitv în  
relaţia cu el ăn dezvoltarea, învîţarea, jocul, tristeţea şi bucuriile lui. Un angajament predominant pozitiv este în concordanţă cu nevoia 
copilului de îngrijire, de a i se răspunde, de stimulare, de structurare şi fixare a limitelor iniţiativei. Este foarte important ca într-un 
angajament pozitiv, adultul să îl accepte pe copil aşa cum este şi să îi facă plăcere aşa cum e el.Acest lucru face posiil să răspundă inițiativei 
copilului, să ia inițiativa pentru stimularea copilului și să pună anumite limite fără a respimge sentimentele acestuia. 
5.   Abilitatea de a avea o relaţie empatică cu copilul: empatia este un proces cognitiv și emoțional, o deprindere complexă, acre constă 

în trei  
elemente: abilitatea de a diferenția și de a da un nume gândurilor și sentimentelor, abilitatea de prelua rolul altuia, din punct de vedere 
mental, de a se pune în locul celeilalte persoane, abilitatea de a răspune în funcție de sentimentele celeilalte persoane. Înțelegerea felului în 
care o altă persoană trăiește situația sa și nevoia de ajutor în diferite situații, este dată nu numai de ceea ce înțelegm noi, dar și de modul în 
care ne-am simți noi în locul lui.Această componentă emoțională a înșelegeriicreează o imagine ce denotă empatia. Abilitatea părinților de 
a se pune în locul copilului, înșelegerea modului în care acesta experimentează situațiile și nevoile, este centrală în evaluarea funcționării 
părintești.Abilitatea empatică de a se pune pe sine în locul copilului este esențială în relaționare cu copilul. 
6. Abilitatea de a ada prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului: nevoile sunt cele care trebuie satisfăcute pentru ca un copil 

să se  
poată dezvolta fizic, emoțional, intelectual și social. Reprezintă abilitatea părinților de a vedea o relație între comportamnet și consecințe. 
7. Abilitatea de a-şi stapâni propria durere şi frustrare fără a o răsfrânge asupra copilului: se referă la căile prin care părinții au de 

a face  
cu frustrarea și agresiunea și modul în care acestea se răsfrâng asupra copilului. Abilitatea de gestiona, tolera conflictele și frustrarea este 
decisivă în rolul de părinte. 

Abilitățile descrise mai sus sunt esențiale in dezvoltarea personaității copilului, punându-și amprenta în mod direct asupra expeineței 
copilului  

și a interacțiunii dintre copil și părinte. Funcționarea părintească nu este statică. Aceste abilități se pot modela în funcție de situațțiile sociale 
sau psihologice. 
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Ţăranu Delia Andreea 

CŞEI „Paul Popescu-Neveanu”, Timiş 
 

„Viitorul unui copil este totdeauna fapta mamei sale.” (Napoleon Bonaparte) 
 

   Accelerarea transformărilor sociale şi democratice, emanciparea femeii, modificarea statutului copilului, dispersia familiei, încercarea 
de a restitui prestigiul educației familiale pe care l-a avut până la introducerea învățământului obligatoriu, progresele sociologiei și 
psihologiei, precum și alte cauze au dus la înțelegerea faptului că, orice sistem de educație rămâne neputincios dacă se izbește de indiferența 
sau de opoziția părinților. 

  În educarea „puiului de om“, părinții, educatorii, școala şi societatea în general, sunt mijloacele cele mai importante. Printre problemele 
importante ale învățământului se regăsește şi cea vizând parteneriatul cu alți factori educaționali, familia ocupând un loc privilegiat.  

  Familia, prima școală a vieții, este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi, dar și primele modele 
comportamentale, suportul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. Evoluția societății umane arată că familia biologic 
constituită este locul cel mai potrivit unde viața ia naștere și se perpetuează, că este în egală măsură mediul propice în care se formează 
personalitatea umană. Tot în familie se realizează acea unitate de gândire, trăire și simțire pentru generațiile care se succed. La om, spre 
deosebire de celelalte viețuitoare ale pământului, situația este diferită, pentru că și dezvoltarea și maturarea sistemului nervos sunt mai lente, 
definitivându-se spre vârsta de șapte ani, pentru că aici, spre deosebire de alte forme de viață, este vorba de limbaj și rațiune (homo sapiens) 
și coordonare și abilitate neuromotorie fină (homo faber). Prin urmare, ființa umană va avea nevoie de îngrijire, protecție și ambient 
biparental ca suport material, psihoafectiv și moral comportamental pentru o perioadă mai lungă. Pe acest fundal, procesul instructiv 
educativ, adaptat desigur etapelor evolutive ale dezvoltării şi maturării neuropsihice, nu poate fi înțeles decât în cadrul familiei în care 
copilul vede lumina zilei. Acest început își are valoarea sa de necontestat în conturarea personalității umane. Desigur, acest proces nu se 
supune și nici nu trebuie să se supună nici unei rigori pedagogice, el se derulează în virtutea unor tendințe ancestrale izvorâte din instinctul 
parental care nu are nevoie de nici un fel de școală, așa încât pretențiile psihologiei şi pedagogiei moderne de a pătrunde cu norme la acest 
nivel sunt nu numai iluzorii, ci par de-a dreptul hazlii. 

  E unanim constatat de psihologi că bazele educației se pun în familie atunci când ei afirmă: „În familie și pe genunchii mamei se 
formează ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter”. Iată aşadar, că primii educatori şi formatori în viața copilului sunt proprii 
lui părinți sub influența cărora se dezvoltă personalitatea copilului. La aceasta concură mobilitatea extrem de activă a copilului, limbajul 
care devine principala formă de comunicare, atenția vie, percepția extrem de acută, reacțiile spontane, neașteptate, undeva la limita între 
instinct şi conștient şi desigur, manifestările emoționale de plăcere - neplăcere, acceptare - respingere, veselie exuberanţă - supărare până la 
lacrimi, pe principiul „totul sau nimic”. 
  Privite lucrurile prin prisma evoluției individuale, se poate spune cu certitudine că familia este o adevărată școală a emoțiilor, pentru că 
orice senzație pe care copilul o încearcă este urmată de o reacţie emotivă. Important este ca aceste reacții să fie din categoria celor pozitive 
şi să se suprapună nevoilor educaționale ale copilului în creștere şi dezvoltare. 
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  Familia are o responsabilitate uriașă și menirea de a oferi copilului exemple practice, de a crea un mediu în care acesta să învețe, să 
cunoască, să simtă şi să înțeleagă, să experimenteze şi să tragă concluzii. Familia este şi va rămâne prima şcoală a fiecărui copil. Cei șapte 
ani de acasă reprezintă bagajul cu care copilul pornește la drum în şcoala în care va învăța. Locul părintelui nu poate fi ținut de bunici, 
prieteni, alte rude sau psihologi. Părinții trebuie să înțeleagă că cei mici au nevoie de ei în preajma lor pentru a se dezvolta armonios din 
punct de vedere emoțional, moral şi intelectual.   
  Psihologii au constatat în unanimitate că familia este cea care pune bazele educației. Ei afirmă: „În familie și pe genunchii mamei se 
formează ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter”. Educaţia primită în familia naturală sau în cea adoptivă are o influenţă 
covârşitoare în selectarea şi ierarhizarea valorilor care definesc sistemul personal de valori al copilului. Căci „adevărata mamă nu este cea 
care-i dă viață copilului, ci bună creștere”, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, care compară familia cu o biserică mai mică în care copilul 
se dezvoltă armonios şi echilibrat datorită valorilor fundamentale pe care aceasta i le transmite sau ar trebui să i le transmită. Astfel, familia 
devine prima şcoală în care copilul, aflat în creștere şi dezvoltare, cunoaște şi experimentează emoțiile. Este important ca acestea să fie din 
categoria celor pozitive, căci aşa cum spunea Henry Ward Beecher, „inima mamei este sala de clasă a copilului”. Familia are o 
responsabilitate uriaşă şi menirea de a oferi copilului exemple practice, de a crea un mediu în care acesta să învețe, să cunoască, să simtă şi 
să înțeleagă, să experimenteze şi să tragă concluzii. 
   „O mamă prețuiește cât o sută de profesori”, afirma Johann Friederich Herbart. Copiii au nevoie de modele, însă dacă în familie nu le 
găsesc, este important să le fie oferite în cadrul şcolii prin puterea exemplului care îi determină să îndrăgească un profesor şi să îl imite. 
Există familii monoparentale care nu pot contribui la formarea şi dezvoltarea atitudinilor şi transmiterea valorilor moral-civice şi religioase. 
În aceste cazuri, un rol fundamental îl are școala, educația oferită de educatori, învățători, profesori, mediatori şcolari, psihologi, etc. Copiii 
trebuie să simtă că există un loc unde sunt primiți cu căldură, sunt apreciați, sunt sprijiniți, iubiți şi ascultaţi, să fie conștienţi de potențialul 
şi talentul lor nativ şi să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica le aparține.  
  Ca primă verigă a sistemului educativ, familia are responsabilități clare și diverse. Raporturile dintre părinți şi copii sunt raporturi educative, 
cu repercusiuni asupra formării lor, lucru de care ar trebui să fie conştienți toți părinții. Există câteva posibilele atitudini şi comportamente 
ale părinților cu repercursiuni în formarea profilului moral al copilului: 

a) familia severă – în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitatea şi echilibrul familiei. Severitatea este 
necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură. Ce s-ar întâmpla în cazul în care părinții aplică copiilor pedepse 
pentru orice abatere? Copilul crește timorat, cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, simte nevoia să mintă, se îndepărtează 
afectiv şi efectiv de părinți şi îşi caută înțelegerea şi afectivitatea în altă parte.  

b) familia permisivă - stă la polul opus familiei severe, imprimă un climat de „puf“. Un asemenea copil va fi neajutorat, un egoist, un 
meschin, căci în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, în timp ce părinţii doar datorii. Acest copil se adaptează şi se 
încadrează cu mari dificultăți în colectivul școlar sau ulterior la locul de muncă. 

c) familia rigidă - prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de nereuşită şi de sancţiune. Cadrul 
didactic trebuie să intervină, după ce cunoaște situația reală prin vizite la domiciliu şi discuții cu părinții, sugerându-le cu discreţie, 
tact şi calm în ce mod şi sub ce formă se poate atenua şi echilibra severitatea. 

d) familia libertină - creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedica maturizarea socială a copiilor datorită 
preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înşişi. Cadrul didactic trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de 
sine, în sensul obținerii unor rezultate bune la învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea în gardă a părinților 
în legătură cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă şi necesară. Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă 
şi măsura ei educațională.  

  Rolul familiei este deosebit de important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral şi estetic. Ca prim factor 
educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), 
familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie 
de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-I acestuia cele necesare studiului. Tot în familie se formează cele 
mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa, adică “cei şapte ani de acasă”.  

  Un parteneriat familie - şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei care participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient 
dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru. Cadrele didactice descoperă cum este fiecare copil, în ce 
mod ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel 
să-l motiveze şi să-l ajute. Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factor decisiv şi 
pentru formarea unui om apt care să contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Menirea 
şcolii nu este doar de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

   Există două teorii importante privind relaţia şcoală - familie: teoria profesionalismului şi teoria schimbului. Teoria profesionalismului 
consideră ca un element esenţial serviciul făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, având drept criterii competenţa, un cod de etică 
profesională. Teoria schimbului consideră acţiunea umană în funcţie de un câştig personal, un salariu asigurat, o competiţie restrânsă. 
Cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca făcând parte din datoria profesională a dascălului deoarece: 
părinţii sunt parteneri ai şcolii, eficacitatea învăţământului poate fi ameliorată prin cooperarea între şcoală şi familie, părinţii sunt 
responsabili legali de educaţia copiilor. Atât părinţii, cât şi cadrele didactice, beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Influenţele 
pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe sau indirecte, determinând în mare măsură dezvoltarea personalităţii 
acestuia. Modelul moral-civic propus de şcoală (comportament civilizat, demn, tolerant, bazat pe cinste, corectitudine) găseşte un răspuns 
pozitiv în familiile unde aceste valori sunt puse la loc de cinste. Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator care îi 
poate ajuta  prin  atitudinea  nepărtinitoare.    

  Familia rămâne leagănul unde se conturează personalitatea umană cu calitățile, virtuțile, dar şi cu defectele ei. În momentul în care 
devin părinți, adulţii se pot autoeduca şi conștientiza responsabilitatea uriaşă de a oferi urmașilor lor lecții de viață bazate pe virtuți şi valori 
autentice, care fac din aceştia oameni adevărați. Uneori, este dificil să transmiți şi să susții veridicitatea valorilor într-o societate în care ne 
confruntăm adesea cu non-valori, cărora, iar virtuți precum bunătatea, cinstea, adevărul, sinceritatea, dreptatea, corectitudinea, generozitatea 
sunt considerate perimate şi inutile. Este o binecuvântare să fii părinte, dar şi o misiune dificilă, pentru că știi că de tine depinde în mare 
măsură formarea omului care va să devină copilul pe care îl ții de mână pe drumul vieții.  
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Familia reprezintă cel mai puternic factor de socializare în dezvoltarea copiilor, mai ales în perioada copilăriei mici. Încă din primii 

ani ai dezvoltării copilului, familia s-a dovedit esenţială pentru dezvoltarea psihică a copilului şi este o sursă primară de dragoste şi afecţiune. 
Aceasta trebuie să împlinească aproape toate nevoile de creştere şi dezvoltare, atât fiziologice, cât şi psihologice ale copilului, nevoi care 
condiţionează fundamental calitatea achiziţiilor psihocomportamentale ulterioare. În cadrul familiei, copiii câştigă şi dezvoltă aproape toate 
achiziţiile importante de ordin psihomotor, cognitiv şi afectiv, motiv pentru care evaluarea contribuţiei sau influenţei familiei în dezvoltarea 
copilului faţă de alţi factori, cei genetici şi sociali, este dificil de realizat. Astfel, familia este cea dintâi şcoală în care copiii învaţă să se 
comporte în viaţă şi în societate.  

După cum se ştie, influenţa familiei marchează evoluţia copilului. Putem spune că datorită necunoaşterii sau unor opţiuni subiective, 
familia nu contribuie pozitiv ȋn ceea ce priveşte orientarea şcolară şi profesională a propriilor copii. Ţinând cont de influenţa socio-
educaţională puternică a familiei, grădiniţa, profesorii şi ceilalţi factori educativi, trebuie să îndrume şi să coopereze cu multă pricepere şi 
măiestrie cu familia, deoarece este de dorit ca aceasta să contribuie, alături de ei, la o ştiinţifică şi eficientă orientare şcolară şi profesională 
a copiilor, evitându-se contracararea concepţiei şi strategiilor corecte ale grădiniţei/şcolii şi celorlalţi factori educativi.  

Familia reprezintă elementul natural şi fundamental al societăţii şi trebuie să fie ocrotită de societate şi de stat. În cadrul societăţi, 
familia de bază este familia oficială, legală şi completă, formată din soţ, soţie (părinţi), şi copii. Ȋn zilele noastre au apărut şi alte forme de 
familie: familia incompletă, cu un singur părinte şi copii, rezultat al divorţului sau concubinajului „la distanţă"; familia neoficială (de probă), 
formate din doi parteneri de sex opus, care trăiesc în concubinaj şi copii, şi „familia" de acelaşi sex, în care nu poate fi vorba de copii şi de 
educaţia acestora.  

După intrarea copiilor la grădiniță sau la școală, funcția educativă a familiei nu încetează, ci ea continuă să aibă aceeași importanță, 
realizându-se, însă, într-o ipostază nouă, de interacțiune a familiei cu instituțiile de învățământ.  

Abandonarea sau diminuarea funcției educative constituie cauza primordială a neîmplinirii copiilor și a adolescenților, a apariției și 
amplificării delicvenței juvenile, a tuturor deviațiilor și infracțiunilor săvârșite de copii și tineri. Pentru ca familia să-și îndeplinească în mod 
corespunzător funcțiile sale este necesar ca soțul și soția, ca părinți și manageri ai familiei, să-și conceapă și să realizeze un statut de parteneri 
egali, manifestându-se ca două alternative în interacțiune, cu drepturi și obligații egale, înlăturând orice fel de discriminări care dăunează 
vieții de familie, educație și socializării corecte și elevane a copiilor.  

Educabilitatea privește omul ca ființă educabilă, fapt finalizat în ceea ce denumim „homo educandus” (omul care se educă, care este 
educabil). Ea reprezintă concepția, legitatea și fenomenul care diminuează posibilitățile de devenire, de formare și de dezvoltare a omului 
ca personalitate și profesionalitate.  

Mai ales copiii au dreptul de a se dezvolta şi forma cât mai potrivit pentru a-şi construi unicitatea şi pentru a lua parte la identitatea 
socială şi culturală din care provin. Este normal ca societatea să ȋi sprijine la ȋnceput, la nivelul familiei, apoi prin grădiniţă şi şcoală. Toţi 
copiii au dreptul la o educaţie de calitate, eficientă şi permanentă. Educaţia pentru toţi se caracterizează prin termenii: educaţie de calitate, 
eficienţă, responsabilitate, pluridisciplinaritate, proces complex, strategie de respectare a drepturilor, evidenţierea a valorii individuale 
umane. 

 Educaţia trebuie ȋnţeleasă ca un proces pe tot parcursul vieţii. Ea reprezintă nu numai responsabilitatea educatorilor dar şi a 
comunităţii şi a familiei ȋn care se naşte şi creşte copilul. Responsabilitatea trece de la cei care o promovează spre copii, cei care urmează a 
fi formaţi.   

Dintotdeauna, familia a fost, apreciată ca fiind o importantă instituţie socială, pentru multiplele funcții pe care le îndeplinește. Rolul 
ei în formarea copilului pentru viață este hotărâtor. Dacă în domeniul instrucției, școala îi asigură copilului pregătirea pentru activitatea 
profesională, în domeniul structurilor de bază ale personalității, fiecare individ evoluează pe baza moștenirii ereditare, iar din punct de 
vedere formativ, în special, în domeniul moral, caracterul și conduita generală poartă amprenta climatului familial și a influențelor primare.  

Studiile de psihologie și pedagogie, referitoare la contribuția părinților în devenirea copilului ca adult, situează funcția biologică în 
prim plan. Această concepție este pe deplin justificată. În primul rând, din punct de vedere al perpetuării speciei, iar în al doilea rând, din 
punct de vedere al calității potențialului biologic, ca factor determinat în procesul constituirii și organizării funcțiilor psihice. Particularitățile 
dezvoltării, și ritmul în care  se produce acesta sunt determinate ereditar. Evoluția normală sau dimpotrivă, aberantă se explică prin specificul 
elementelor primare de ordin biologic.  

Iubirea parentală oricât ar fi de puternică şi de statornică nu poate fi suficientă pentru creșterea şi dezvoltarea copilului în limite 
normale. Mediul familial favorabil înseamnă, în primul rând, câteva componente de bază:   

a. Nutriție corespunzătoare controlată şi dirijată după norme igienice;  
b. Locuința dotată adecvat; 
c. Program zilnic rațional, în funcție de vârsta copilului; 
d. Asistenta medico–sanitară la nivelul secolului în care trăim.  

Caracteristicile mediului familial favorabil, expuse mai sus, desemnează funcția economică a familiei. Condițiile materiale au 
repercusiuni directe asupra copilului. Așa cum am mai spus, funcția economică a familiei este determinată de nivelul general de dezvoltare 
economico-socială din etapa istorică dată.  

Rezultatele științei şi tehnicii avansate din secolul nostru n-au adus benificii economice tuturor categoriilor sociale. Adâncimea crizei 
economice actuale din ţara noastră a determinat diminuarea drastică din punct de vedere material a multor familii. Condiţiile precare în care 
trăiesc copiii acestora au repercusiuni puternice asupra potenţialului biopsihic. Copiii subnutriţi, fără locuinţă corespunzătoare, lipsiţi de 
ocrotire ori abandonaţi  sunt, de fapt, scoşi din sfera educaţiei şi a instrucţiei instituţionalizate. Ridicată la rangul de drept fundamental al 
fiecărui copil, educaţia a devenit inaccesibilă pentru o mare categorie.  

Atât grădinița, cât şi școala primară cunosc o scădere drastică a numărului de copii. Pe de o parte, imaturitatea biologică şi psihică, 
pe de altă parte incapacitatea părinților de a le asigura hrană, îmbrăcăminte, rechizite școlare şi manuale fac imposibilă frecventarea școlii. 
Iar mediul familial degradat, din aceleaşi cauze, nu mai constutuie o garanţie pentru securitatea lor.   

Situațiile menționate mai sus reprezintă excepțiile negative ale unei etape care  sperăm să nu se prelungească, deși efectele produse 
în plan educațional vor fi  de  mare durată. Recuperările în educaţie sunt mai greu de realizat sau imposibil. Starea economică a familiei este 
o condiţie importantă din punct de vedere educaţional, dar nu determină, în exclusivitate, reuşita şcolară. Există, într-adevăr, un raport foarte 
strâns între nivelul economic şi cel sociocultural al unei familii, relevat de mulți cercetători.  
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Dar sunt caracteristici care întregesc factura de mediu favorabil: tipul de autoritate parentală, relațiile interindividuale între părinți și 
copii, între părinți, între copii şi bunici, în cazul familiilor formate din trei generații, stilul general de viață. Din cercetările efectuate de noi, 
pe tema adaptării copilului la mediul şcolar, folosind cu precădere metode  de tip longitudinal, s-a constatat că în fiecare grupă de şcolari 
există un număr însemnat de copii care, deși provin din familii cu venituri modeste se disting ca elemente deosebite dornice să se realizeze.  

După cum nici eșecul școlar  nu poate fi explicat numai  prin caracteristicile celor doi factori de mediu: ereditate – nivel economic 
sau socio-cultural. Dacă în cazurile menţionate mai sus, balanța înclină în sens negativ, nici în cazurile opuse celor menţionate, 
performanțele/nonperformanţele școlare nu pot  fi atribuite unuia sau altuia din factori. Condiționările după cum se știe, sunt multifactoriale. 
Practica școlară demonstrează din plin acest aspect. De exemplu, mulți copii care aparțin unor familii cu nivel economic ridicat, nu dau 
randamentul scontat. Preponderența o deține climatul afectiv-emoțional, cunoașterea  și aplicarea regulilor educaționale, stilul de viață 
familială etc. Diferențele de ordin economic, socio-cultural sau de altă natură sunt realități cu un puternic impact asupra dezvoltării 
personalității copilului şi a formării lui în conformitate cu idealul social şi cel personal. În ciuda acestor diferențe, familia ca instituție 
prezintă anumite însușiri comune. Toți părinții năzuiesc să-și vadă copiii mari, bine educați și bine pregătiți pentru viața profesională. Mulți 
dintre ei abandonează cursa. Unii o fac din ignoranță, unii din lipsă de răspundere, alții din imposibilitatea de a-și juca rolul până la capăt, 
din variate motive.  

Câteva caracteristici ale climatului familial general merită să fie evidențiate: 
a) Relația foarte strânsă dintre mediul familial și caracteristicile societății că reia îi aparține.  Prin 
familie sunt conservate și transmise urmașilor obiceiurile, tradițiile socio–culturale, mentalitățile, prejudecățile. În general, rânduielile 

societății respective sunt reflectate în structura familiei, în concepția și demersurile vieții cotidiene. 
b) Asimilarea de către copii a cutumelor familiale se produce, în general, fără a fi comumicate  
verbal, doar în virtutea situației de coabitare. Regulile explicite ale educației se învață doar în măsura în care familia își propune acest 

obiectiv, dacă părinții înșiși le cunosc sau doresc să le cunoască. În cele mai multe cazuri, părinții așteaptă să meargă  copilul la școală, 
derobându-se de orice responsabilitate față de evoluția lui interioară.  

c) Componența atitudinală a părinților, exprimată spontan în situațiile de viață curentă, dominată  
de tradiție și mentalități exercită cea mai puternică influență asupra conduitei morale a copilului. El percepe nemijlocit reacțiile părinților 

și le asimilează ca atare.  
d) Fiecare familie are un cod valoric, pe care îl apără din amor propriu. Copiii îl descifrează  
uimitor de repede și îl respecta ca atare, chiar dacă, pe măsură ce judecățile morale se vor forma și prin raportare la scala valorică 

socialmente acceptată, vor constata o oarecare contradicție. Primele comportamente fiind bine consolidate, datorită fenomenului de 
indiferență, o modificare atitudinală voită se va produce cu mari dificultăți.  

e) Circulația informației în cadrul grupului familial se produce rapid pe toate canalele, atât în plan  
vertical, cât și în plan orizontal, chiar în familiile cu mulți membri.    

 Între membrii unei familii, raportul de interdependență este foarte complex. Este tocmai elementul care asigură unitatea familiei. 
Un eveniment nedorit, de natură să creeze o fisură la un nivel sau altul, reverberează asupra întregului sistem, creând dezechilibre ale căror 
efecte pot prejudicia unitatea. Raportul dintre cei doi părinți este cel mai puternic, cu rezonanță asupra întregii atmosfere familiale. Când 
acest raport se întemeiază pe sentimente puternice de iubire, stimă, aderaţie, “efectul de undă” se resimte în toate compartimentele vieții 
familiale.  

Cel mai evident efect se va produce în sfera educației copilului, căci armonia relaţiilor parentale desemnează unitatea influenţelor 
educaţionale. Unitatea de acţiune în procesul educaţional este unul din principiile fundamentale, care ghidează elaborarea şi consolidarea 
comportamentelor pozitive.  

În momentul în care cele două surse de influenţă – mamă – tată – nu acţionează la unison, linia de evoluţie a conduitei copilului va 
fi grav afectată. Acţiunea unitară a părinţilor, chiar din primele faze de sugar – conform studiilor  psihoanalitice – va produce efecte ce se 
vor prelungi  în toate stadiile dezvoltării copilului. Primul "dresaj" capătă o importanţă primordială pentru formarea personalităţii.  

Prezenţa celor doi părinţi în viaţa copilului este  primul indiciu de echilibru al mediului de familie. Însă nu în toate cazurile este 
realizabilă această cerinţă. Schimbările profunde din societatea modernă au produs modificări substanțiale şi la nivelul vieţii de familie. Din 
ce în ce mai mult, atât bărbații cât şi femeile participă la o viață socială mult mai intensă, faţă de secolul trecut. Relaţiile interindividuale 
între părinţi şi copii sunt de o importanţă covârşitoare. Din nou pornim de la ipoteza: dacă armonia matrimonială este constant menţinută la 
cote de normalitate, împărţirea atribuţiilor între părinţi în ceea ce priveşte creşterea şi educaţia copiilor apare ca ceva firesc. Dacă acest 
echilibru a fost perturbat, problemele de ordin educațional nu vor întârzia să apară. Din cercetările efectuate de mulți autori pe acestă temă, 
s-au desprins drept cauză principală a perturbării vieţii de familie schimbările din societate care au determinat modificări în viaţa personală, 
aproape în toate categoriile de profesionişti.  

Fluctuaţiile în viaţa profesională, ca urmare a dinamismului economic, au determinat schimbarea profesiei ori a locului de muncă la 
distanţe mari de domiciliu şi, în felul acesta, în special taţii lipsesc mai mult din viaţa copiilor.  

În cazul autorităţii parentale, totul depinde de structura personalităţii părinţilor, de însuşi nivelul lor de educaţie şi cultură. Tipul de 
autoritate transpare în modul de repartizare a rolurilor, în stilul în care sunt formulate cerinţele şi regulile de organizare a programului de 
viaţă şi de executare a sarcinilor propuse dar, mai ales, în maniera de a controla şi evalua rezultatul activităţii copilului.  Principalul care stă 
la baza unei autentice autorităţi a părinţilor este caracterul echilibrat al cerinţelor şi consecvenţa atitudinilor faţă de măsurile ameliorative 
faţă de procesul educaţional.  

Atât mama cât şi tatăl trebuie să dozeze cu mult descernământ sarcinile pe care le va îndeplini copilul. De asemenea, controlul 
exercitat asupra conduitei şi activității copilului trebuie să fie sistematic, iar o măsură o dată luată să fie aplicată consecvent, fără ezitări și 
fluctuații. Sunt mulți părinți care mâine interzic ceea ce a fost permis. Sau, mai grav, o măsură luată de un părinte este contrazisă de celălalt. 
În acest caz nu este vorba numai de subminarea autorității, ceea ce este un lucru foarte  grav, ci de perturbarea procesului formării 
convingerilor morale, a structurilor atitudinale ale copilului.   

În general, copiii comit foarte multe greșeli și multe decizii  ale părinților sunt încălcate. Dar, de cele mai multe ori o fac din 
necunoașterea regulilor morale pe care le impune o faptă sau alta. Sunt părinți care trec direct la sancțiuni severe, uneori disproporționale în 
raport cu fapta comisă, fără să i se explice copilului gravitatea şi cauzele care au generat-o. Sau, învăţarea morală, pe lângă exemplul oferit 
de părinţi şi alţi factori adiacenţi, trebuie însoţită de analize, de explicaţii, oferite cu calm, de pe poziţii principale. De cele mai multe ori, 
părinţii nu le permit copiilor să se justifice şi nici nu-l îndeamnă să-şi analizeze singur greşeala pentru a-i determina, în felul acesta, să 
conştientizeze linia de conduită pe care să o urmeze.  

 
Bibliografie: 

Băran Pescaru A., Parteneriat în educație: familie – școală – educație, București, Ed. Aramis Print, 2004 
Bonchiș E., Familia și rolul ei în educarea familiei, Iași, Ed. Polirom, 2011 
Bontaș I., Tratat de pedagogie, Ediția a VI-a revăzută și adăugită, București, Ed. All, 2007 



164 

SIMPOZION NAȚIONAL 
ISSN 2360-3305 

ISSN-L 2360-3305 
FAMILIA – PORTRETUL SOCIETĂȚII   MARTIE 2020 

 

 

Cristea S., Fundamentele pedagogiei , Iași, Ed. Polirom, 2010 
Cucoș C., Pedagogie, Ediția a III-a, revăzută și adăugită, Iași, Ed.Polirom, 2014 
Dumitrana M., Copilul, familia și grădinița, București, Ed.Compania, 2000 

 
 

FAMILIA - PARTENER   EDUCAṬIONAL   ÎN   OBṬINEREA  SUCCESULUI   ȘCOLAR 
 

Ursuianu Claudia Mădălina 
 Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti, sector 5 

 
Familia reprezintă primul contact al copilului cu lumea. Așa cum psihologia modernă spune, educația copilului începe cu 9 luni 

înainte de naștere sau chiar și înainte. Trăirile mamei în timpul sarcinii se transmit copilului. Primele cuvinte sunt cele auzite de la cei dragi. 
Primii pași sunt cei de lângă brațele fine, dar puternice ale mamei. O bază solidă a primilor ani de viață garantează o educație solidă. De 
aceea, în primul rând trebuie să îi educăm pe viitorii părinți, pentru că ei vor oferi școlilor noastre elevi stabili sufletește și fizic. Copiii care 
sunt echilibrați din punct de vedere psihic au și o imunitate mai bună. Familia este primul factor educativ din viaţa copilului şi cel mai 
influent factor de orientare profesională.  

Şcoala a format de-a lungul timpului competenţele care au dus la lumea de astăzi, fiind în acelaşi timp “un purtător de cuvânt” al 
societăţii şi culturii de apartenenţă, un catalizaor al identităţii, al responsabilităţii şi al coeziunii sociale. Şcoala este factorul principal în 
orientarea profesională. Ea îndrumă şi consiliază familia, animată de o atitudine pozitivă şi constructivă. 

Parteneriatul între şcoala şi familie şi-a demonstrat eficienţa pretutindeni unde a fost aplicat, dacă s-au respectat anumite condiţii de 
realizare a acestuia: 
 părintii sa fie percepuţi de către cadrele didactice ca persoane active şi valoroase pentru educarea copiilor; 
 părinţii să se implice în mod concret în luarea de decizii referitoare la activităţile  extraşcolare, la modificarea orarului, la stabilirea 

disciplinelor opţionale; 
 responsabilitatea pentru evoluţia copilului să fie împărţită între şcoală şi familie. 

În România, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, părinţii sunt consideraţi parteneri principali şi beneficiari ai procesului de 
învăţământ. Articolul 80 prevede ca toate deciziile majore din învăţământul preuniversitar să fie luate prin consultarea structurilor asociative 
reprezentative ale părinţilor.  

Părinţii pot participa activ la conducerea unităţilor de învăţământ, prin prezenţa în consiliul de administraţie al şcolii – a doi sau trei 
reprezentanţi ai părinţilor, în funcţie de mărimea şcolii (Articolul 96). Părinţii sunt implicaţi în elaborarea ofertei educaţionale a unităţii de 
învăţământ, prin participarea la organizarea programelor Şcoală după şcoală şi în stabilirea curriculumului la decizia şcolii. Scopul familiei 
şi al şcolii trebuie să se înscrie pe acceaşi linie.  

Între obiectivele şcolii şi ale familiei trebuie sa existe o concordanţă deplină.  Ambele părţi ale acestui valoros parteneriat, trebuie să 
se concentreze pe cunoaşterea copilului, pe educaţia sa din punct de vedere aptitudinal, motivaţional, caracterial, în concordanţă cu 
particularităţile psihofizice dar şi cu cerinţele societăţii. 

      Relaţia dintre şcoală şi familie presupune o informare reciprocă, un set de strategii pentru a suda cât mai eficient parteneriatul precum 
şi mai multe forme concrete de colaborare. Astfel, în tabelul de mai jos sunt prezentate câteva modalităţi tradiţionale şi moderne de abordare 
ale acestui parteneriat. 

Modalităţi tradiţionale Modalităţi moderne 

- şedinţe cu părinţii; 

- corespondenţa cu părinţii;  

- lectoratele pedagogice;  

- vizite;  

- activități extrașcolare. 

 

- intercunoașterea; 

 - socializarea cu ceilalți părinți; 

 - munca în echipă;  

- exersarea unor tehnici de comunicare eficientă;  

-prezentarea unor experiențe personale referitoare la educație;  

- ateliere creative de lucru ; 

-  campanii de voluntariat. 

 
Părinţii nu pot cunoasşte pe deplin psihologia copilului lor, dacă nu află şi modul lui de comportare în condiţiile şcolare. Activitatea 

de acasă este o continuare a activităţii pedagogice de la şcoală şi invers – activitatea de la şcoală este o continuare a activităţii de acasă. 
Obiectivul primordial al parteneriatului şcoală – familie îl reprezintă obţinerea succesului şcolar. Evoluţia pozitivă în planul 

activităţii şcolare se exprimă prin termenii de progres, reuşită şi succes şcolar.   
 Progresul arată obţinerea anumitor stări calitative superioare în raport cu o perioada comparată. Poate fi continuu sau periodic. 

Reuşita şcolară se referă la nivelul de realizare a unui obiectiv propus pentru o durată mai mare de timp. Succesul şcolar se exprimă prin 
raportarea performanţelor elevului la cerinţele programei şcolare şi la finalităţile învăţământului. 

Pentru a-ţi lua zborul este nevoie de cel puţin două aripi. Familia şi şcoala sunt asemeni aripilor care fiind sănătoase, înţelepte şi 
atent sincronizate, vor da zborului o direcţie corectă, o altitudine maximă şi o forţă greu de învins pentru că zborul e de durată… 

 “Încheierea ultimei pagini nu e decât exodul unei noi plecări şi fiecare culme atinsă e o trambulină pentru alte zboruri.” (Giovanni 
Papini) 
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FAMILIA  ȘI  ȘCOALA,  PARTENERI   ÎN   EDUCAȚIA   COPILULUI 
 

Dir.adj.prof. Văcaru Diana Ștefania 
Șc.Gim.,,Anton Pann,, Rm.Vâlcea, Vâlcea 

 
Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia educativă a familiei constă în 

formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, 
personalitatea copilului. Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu familia, prin 
recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le 
foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este 
parteneriatul educaţional.  

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional. 
Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. Părinții, copiii şi comunităţile se 
influentează puternic unii pe alţii.  Mediul în care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile 
lor.  De asemenea , părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii.  Activitatea educativă ce se 
realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului.  

Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. 
Implicarea părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul 
familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului 
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este cea care ar trebui să 
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor.  Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică 
în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de 
comportament : respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’.  Uneori părinţii 
uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi 
îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.   

Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea 
ce are nevoie copilul în acel moment.  De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor 
care sunt depăşiţi de situaţie .  

Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce , şedinţe şi lectorate cu 
părinţii. Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient 
dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru.  Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod 
ajunge mai repede la succes, ce îl interesează şi-l pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l 
motiveze şi să-l ajute .  Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii .  Ea este factorul decisive 
şi pentru  formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă.  Procesul de 
învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra  elevii cu un bagaj de 
cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om.  

Parteneriatul educaţional se aplică la nivelul tuturor acestor relaţii.  Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare 
efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Implicarea părinţilor în problemele 
şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi şcoală .   

Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori. Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare 
şi în sprijinirea procesului instructiv-educativ are o serie de motivaţii, dintre care enumerăm : părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi 
descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către copilul lor.  

Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala: 
• prezenţa la şedinţe şi lectorate ; 
• asistarea elevilor în efectuarea temelor  ; 
• participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive  ; 
• organizarea unor expoziţii, serbări, excursii ; 
• organizarea unui colţ verde în şcoală  ; 
• atragerea unor fonduri pentru şcoală  ; 
• susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi. 
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RELAŢIA  ŞCOALĂ – FAMILIE   PENTRU   REALIZAREA  UNOR  STRATEGII   INCLUZIVE  ŞI 
INTEGRATIVE   ÎN  EDUCAŢIA   ELEVILOR   CU   CES 

 
Prof. Mihaela Vatamanu 

Şcoala Gimnazială ,,Ion Simionescu”, Iaşi, jud. Iaşi 
 

    Actul educaţional îşi va atinge obiectivele mult mai eficient, de fiecare dată, dacă va exista un parteneriat real între şcoală şi familie. 
Dintotdeauna familia a avut un rol educativ marcant, ea fiind prima şcoală a copilului, iar părinţii primii educatori. În cazul elevilor cu 
cerințe educaţionale speciale, această relaţie constantă între părinţi şi unitatea de învăţământ este cu atât mai importantă cu cât aceşti copii 
au nevoie de un sprijin mult mai mare din partea tuturor. Părinţii sunt cei care cunosc copilul cel mai bine, ştiu care sunt nevoile acestora şi 
pot oferi informaţii preţioase dascălilor pentru a găsi, astfel, împreună, cele mai bune strategii de învăţare. De asemenea, făcând dovada 
unor reale cunoştinţe psihopedagogice şi bazându-se pe experienţa sa la catedră, profesorul are rolul de a-l orienta pe părinte să cunoască şi 
să înţeleagă problemele specifice ale personalităţii elevului, să cunoască complexitatea situaţiilor educaţionale şi să le raporteze la realităţile 
familiei sale. 



166 

SIMPOZION NAȚIONAL 
ISSN 2360-3305 

ISSN-L 2360-3305 
FAMILIA – PORTRETUL SOCIETĂȚII   MARTIE 2020 

 

 

   Comunicarea eficientă între şcoală şi familie devine cu atât mai importantă atunci când se doreşte  integrarea copiilor cu cerințe 
speciale în programul școlilor de masă.  În discutarea acestei probleme destul de sensibile, cred că ar trebui pornit de la premisa potrivit 
căreia, conform Declarației drepturilor persoanelor cu dizabilități, toți oamenii cu diferite tipuri de deficiențe au drepturi egale, la fel ca 
celelalte persoane de aceeași vârstă, indiferent de vârstă, sex, limbă vorbită, religie, opinii politice, origine națională sau socială, stare 
financiară sau orice altă caracteristică a persoanei în cauză sau a familiei sale10. 

Cu alte cuvinte, principalul argument al integrării copiilor cu cerințe speciale se bazează pe principiul toleranței, care ar trebui să 
caracterizeze fiecare ființă umană. O comunitate în care nu funcționează toleranța este una în care individul nu se poate baza pe înțelegere, 
pe sprijin reciproc. Toleranța nu înseamnă doar să-l accepți pe cel diferit de lângă tine, ci să-l înțelegi. Poți să ajuți cu adevărat pe cineva 
doar dacă încerci să te pui în locul lui, să gândești prin prisma deficienței acestuia, lumea căpătând astfel alte nuanțe (fie acestea vizibile sau 
doar intuite). În caz contrar, toleranța este superficială, în sensul că îl accepți lângă tine pe cel care nu este ca tine, dar desconsiderându-l de 
fapt. Toleranță în adevăratul sens al cuvântului presupune și un ajutor implicit. În acest sens, G. Cesbron nota: „A tolera, fără a fi încercat 
să înțelegi înseamnă dispreț și lașitate; e aproape tot atât de grav ca și a condamna fără a fi încercat să înțelegi”11. 

Familia în care există un copil cu cerințe speciale îşi doreşte de multe ori ca acesta să aibă acces la o şcoală de masă pentru ca el să 
poată observa comportamente fireşti pentru vârsta lui, pentru a-şi însuşi competenţe potrivite vârstei. 

O sistematizare a unor argumente referitoare la integrarea copiilor cu deficiențe în școlile de masă trebuie să aibă în vedere discutarea 
lor din trei perspective: perspectiva educațională, socială și economică12. 

Din perspectivă educațională, este bine ca acești copii cu cerințe speciale să fie integrați în școlile de masă deoarece pot avea de 
câștigat toți elevii, chiar și cei fără probleme. În momentul în care sunt integrați elevi cu anumite deficiențe, se pune accent tot mai mult pe 
lucrul diferențiat, în funcție de nevoile fiecărui elev în parte. Atunci când elevii sunt relativ de același nivel, când nu comportă probleme 
deosebite, se observă că profesorii de cele mai multe ori lucrează la fel cu toată clasa. Prezența în clasă a unor elevi cu cerințe speciale face 
ca profesorul să conștientizeze că și elevii obișnuiți au nevoie uneori să fie priviți în mod diferit, având cerințe individuale. 

Din perspectivă socială, școlile incluzive au meritul de a deschide drumul către o societate mai atentă la cei din jur, care alungă 
termenul de discriminare. Nu se poate considera că discriminarea nu funcționează dacă încă există reticențe la nivelul comunității pentru 
deschiderea cât mai multor școli incluzive. Este cunoscut faptul că, din păcate, această discriminare persistă în continuare pe scară largă, 
motiv pentru care copiii care învață în școli speciale sunt etichetați de multe ori prin termenul de „handicapați”. Tocmai de aceea, tot mai 
mulți dintre părinții cu copii cu dizabilități vor să-i înscrie pe aceștia în școlile de masă, în ciuda faptului că multe dintre instituțiile respective 
nu sunt pregătite să primească astfel de copii, deoarece fie personalul didactic nu este perfecționat pe măsură, fie nu există dotările materiale 
necesare, fie în școala respectivă nu s-a trecut peste unele prejudecăți. De multe ori, acești copii ajung să fie integrați doar fizic în școlile 
obișnuite, deoarece nu li se răspunde în funcție de nevoile fiecăruia. Cu cât se deschid mai multe școli incluzive care să-și propună adaptarea 
tuturor resurselor pentru binele comun al elevilor de orice natură, cu atât se pun bazele unei societăți construite pe spiritul democratic – o 
societate deschisă, în care funcționează respectul reciproc. 

De asemenea, se cunoaște faptul că elevii cu deficiențe sunt marcați emoțional din cauza situației în care se află, izolându-se uneori 
din ce în ce mai mult. Tocmai de aceea, este necesar ca integrarea socială a acestor persoane să aibă loc cât mai de timpuriu, pentru a nu se 
acumula frustrări, peste care uneori se trece foarte greu. Școlile speciale își propun și ele să dezvolte la copilul cu deficiențe abilități care 
să-i permită integrarea sa socială, căpătând astfel deprinderi de autoîngrijire, de comunicare, de relaționare cu ceilalți, de rezolvare a unor 
situații-problemă și nu în ultimul rând dezvoltarea unor competențe profesionale. Totuși, petrecându-și o mare parte din timp în cadrul 
acestor școli speciale, elevii nu sunt obișnuiți cu situații de viață cotidiană. Într-un fel sau altul, în școlile speciale elevii sunt „protejați”, au 
de-a face îndeosebi cu situații specifice tipului de deficiență pe care îl au, fără a lua contact prea mult cu problemele de zi cu zi. Premisa 
învățământului special, dar și a celui incluziv, trebuie să fie normalizarea vieții copilului cu deficiențe. Or, acest lucru se poate concretiza 
mult mai bine dacă elevul este integrat într-o școală de masă sau, și mai indicat, să învețe într-o școală incluzivă. Elevilor cu dizabilități 
trebuie să li se ofere șansa de a participa activ la viața socială, de a se simți utili societății, crescând astfel stima de sine. Dacă vor învăța 
alături de elevi normali, care îi vor respecta și le vor aprecia calitățile, șansele integrării sociale și profesionale vor crește cu siguranță. Este 
tocmai ceea ce îşi doreşte orice părinte, care are un copil cu cerințe speciale. 

Din perspectivă economică se conturează un argument la fel de solid, în sprijinul integrării copiilor cu cerințe speciale în programul 
școlilor de masă. Costă mult mai mult să existe diferite tipuri de școli, specializate în educarea unor grupuri specifice de elevi. Școala 
incluzivă ar trebui să fie gândită ca o școală pentru toți, unde copiii pot să învețe împreună folosindu-se uneori de aceleași echipamente. De 
multe ori, școlile speciale conțin unele dotări care ar putea ameliora și demersul educativ al elevilor obișnuiți. 

Așadar, școala trebuie să fie un model al nondiscriminării. Copiii de astăzi vor fi adulții de mâine. Învățând de mici să respecte și să 
ofere sprijin celorlalți, le va fi mai ușor ca această practică să devină pe viitor una obișnuită, învățându-i, poate, și pe alții, la rândul lor, să 
facă acest lucru. Școlii îi revine astfel misiunea de a asigura trecerea de la atitudinea segregaționistă, către una integratoare, din rațiuni 
profund umane. Astfel, ceea ce se începe în familie, trebuie continuat şi la şcoală. 
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      Parteneriatul şcoală – familie poate contribui la creşterea factorilor educogeni ai familiei; prin activităţi specifice părinţii pot fi 
sprijiniţi să conştientizeze rolul pe care-l au în educaţia copiilor lor, să conştientizeze şi să îndrepte comportamente şi atitudini greşite în 
familie, să fie sprijiniţi să se implice în activităţi educative. 

                                                 
 

10Cf. Alois Gherguț, Sinteze de psihopedagogie specială: ghid pentru concursuri și examene de obținere a gradelor didactice, ed. a III-a, revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 
2013, p. 319. 
11* Maxime și cugetări: gânduri care vrăjesc, ediția a III-a, Editura Epigraf, Chișinău, 2004, p. 308. 
12Cf. Alois Gherguț, Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii diferențiate și incluzive în educație, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 
22.  
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     Fenomenele sociale care influenţează evoluţia familiei şi parteneriatul şcoală – familie sunt: 
- evoluţia natalităţii; 
- rata divorțurilor; 
- migraţia forţei de muncă; 
- trecerea de la familia comunitară la familia societală. 

Implicarea familiei în parteneriatul şcolii este condiţionată de gradul de interes al familiei faţă de şcoală. Acesta este crescut dacă  
familiile au copii care frecventează şcoala. 

Cu cât şcoala reprezintă o valoare a familiei, cu atât gradul de implicare al familiei este mai mare. Se constată că acei copii care sunt 
sprijiniţi de părinţi, care au în familie atitudini pro-şcoală adecvate obţin performanţe şcolare ridicate şi au un grad de aspiraţie ridicat faţă 
de nivelul de şcolarizare pe care doresc să-l atingă. Atitudinea familiei faţă de şcoală se transferă şi copiilor şi se manifestă în gradul de 
interes faţă de activităţile şcolii, faţă de teme, faţă de rezultatele evaluării, faţă de aprecierile cadrelor didactice etc.  
 Consider că şcolile din România nu sunt unitar dezvoltate în ceea ce priveşte colaborarea şcolii cu familia. Dacă pregătirea cadrelor 
didactice pentru a susţine o relaţie corespunzătoare cu familia este abordată în programele de pregătire iniţială şi continuă a acestora, 
colaborarea concretă este diferită de la o şcoală la alta. 

Educarea părinţilor pentru un bun parteneriat şcoală - familie 
Educaţia părinţilor poate fi etapizată pe două paliere mari: 
- educaţia viitorilor părinţi prin: introducerea unor cursuri de educaţie sexuală, educaţie pentru viaţa de familie etc.; 
- educarea părinţilor care au deja copii în funcţie de nevoile acestora. Dacă pentru copiii mici pot fi urmate cursuri privind îngrijirea 

şi dezvoltarea copilului mic, aspecte medicale, juridice etc. pentru părinţii copiilor adolescenţi pot fi introduse cursuri referitoare la 
caracteristicile psihologice ale adolescenţilor, riscuri şi modalităţi de comunicare cu adolescenţii etc. Informarea şi formarea părinţilor în 
ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, cel puţin, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului, 
drepturile de care dispune pentru educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu 
şcoala.  

Forme de organizare ale relaţiei şcoală – familie 
În ceea ce priveşte relaţia dintre familie şi părinţi cele mai frecvente forme de organizare a acestei relaţii sunt: 

• Şedinţele cu părinţii.  
• Discuţii individuale între cadrele didactice şi părinţi.  
• Organizarea unor întâlniri cu părinţii (consilierea părinților) 
• Implicarea părinţilor în manifestări culturale ale şcolii şi activităţi recreative 
• Voluntariatul  
• Asociaţiile de părinţi  

Dimensiunea formală a parteneriatului şcoală – familie 
Conform Regulamentului şcolar, părinţii au  dreptul de a alege unitatea şcolară. 
La nivelul şcolii, părinţii sunt implicaţi în mai multe tipuri formale de organizare: 

1. Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţia de părinţi 
2. Consiliul clasei 
3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în şcoală 
4. Comitetul de părinţi ai clasei  

Parteneriatul şcoală – familie poate lua forma unor servicii dezvoltate de către şcoală şi de care familiile elevilor să beneficieze. 
Acestea pot fi organizate exclusiv de către şcoală sau în parteneriat cu alte organizaţii/instituţii. 

Aceste servicii pot fi: centre de consiliere, centre de sănătate, de practicare a diverselor sporturi, centre pentru supravegherea copiilor 
la teme după orele de curs (after-school) care pot avea şi alte servicii incluse: predarea limbilor străine, sport, miniexcursii, teatre, spectacole, 
vizite în diverse locuri etc.; centre de  voluntariat; cluburi; cantine; seminternate etc. 

Oferta de servicii pentru familii prin intermediul şcolii reprezintă o strategie de întărire a relaţiilor şcoală-familie. Părinţii capătă 
încredere în şcoală, instituţie care devine mai transparentă şi mai apropiată de nevoile comunităţii. Un punct câştigat este coerenţa 
serviciilor: părinţii nu mai sunt nevoiţi să caute prin mijloace proprii să beneficieze de diverse servicii, ei le găsesc în şcoală. Şcoala, ca 
furnizor de servicii complexe, va face trecerea de la educaţia instituţională, cu accent pe instituţie (care are un program, curriculum la care 
elevii trebuie să se adapteze) la şcoala centrată pe elev, pe nevoile acestuia şi pe ale comunităţii.  
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DE  LA  FAMILIA   TRADIȚIONALĂ   LA    FAMILIA   MODERNĂ 
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Familia s-a dovedit a fi una din cele mai vechi şi stabile forme de comunitate umană, cea care asigură perpetuarea speciei umane, 
evoluţia şi continuitatea vieţii sociale, iar istoria evoluţiei familiei nu este altceva decât istoria dezvoltării şi modificării rolurilor conjugale. 

Familiile din societăţile contemporane, au suferit în ultimele decenii transformări profunde. Schimbările care au intervenit în 
interiorul ei sunt atât de importante, încat şi termenul de familie a devenit tot mai ambiguu, el tinzând să acopere astăzi realităţi diferite de 
cele caracteristice generaţiilor precedente. Familia este cea mai fidelă posesoare a tradiţiilor şi a valorilor naţionale. Ea este una din cele mai 
conservatoare  (în sensul bun al cuvântului) segmente ale societăţii. Contrar acestei idei, familia a devenit tot mai sensibilă la toate 
transformările petrecute în societate. De exemplu, una din funcţiile tradiţionale, cea de îngrijire a vârstnicilor este pe cale de dispariţie, iar 
funcţia de socializare a copiilor, este împarţită cu alte instituţii sociale. 

  Schimbarea statutului social al femeii prin implicarea ei în activităţi profesionale extrafamiliale determină noi configuraţii ale 
raporturilor dintre cei doi parteneri, în sensul unor redefiniri ale rolurilor acestora. Astfel, apariţia şi proliferarea carierei profesionale şi a 
traiectoriei sociale feminine au complicat destul de mult relaţiile interpersonale, în general, cu partenerul de viaţă, în special. 
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Asupra cuplului, cariera profesională a femeii ridică probleme de o altă natura. În primul rand, există tendinţa ca femeia să se 
concentreze foarte mult asupra carierei şi să ignore la fel de mult viaţa de familie. Dacă această tendinţă este valabilă şi pentru bărbat, situaţia 
devine critică pentru funcţionalitatea familiei ca instituţie socială. Gradul de implicare în viaţa de familie depinde de percepţia asupra 
modificării rolurilor, în condiţiile existenţei carierei profesionale la unul sau ambii parteneri. Astfel, atunci când unul dintre parteneri este 
concentrat mai mult asupra carierei, celălalt trebuie să preia o parte din sarcinile domestice ale partenerului, dar preluarea poate fi formală 
sau angajantă. 

O alta situaţie interesantă ar fi aceea că in familiile cu dublă carieră, când soţul şi soţia şi-au început carierele profesionale în acelaşi 
timp, succesul rapid al unuia poate deveni o problemă majoră pentru celălalt. 

Familia devine din ce în ce mai mult un loc de refugiu afectiv ca reacţie la condiţiile stresante ale mediului exterior. Deci, familia şi-
a pierdut mult din caracterul ei de instituţie socială. Cuplul este mai mult interesat de satisfacerea propriilor interese şi mai puţin de realizarea 
sarcinilor pe care societatea le atribuie instituţiei familiale. Această nouă perspectivă a indus schimbări majore la nivelul funcţiilor familiale, 
deoarece perturbările manifestate la nivelul uneia dintre ele au avut un impact direct şi asupra celorlalte. 

Sociologia analizează tradiţionalitatea ca o componentă de bază a vieţii sociale, a sociabilităţii. Ea este prezentă în toate sferele şi 
nivelele de organizare a societăţii, în procesele de socializare şi manifestare a personalităţii actorilor sociali. Tradiţionaliatea indică un tip 
distinct de instituţii sociale, obişnuinţe şi obiceiuri, moduri de a acţiona, a simţi şi a gândi care sunt "moştenite din trecut". Dar 
tradiţionalitatea nu reprezintă numai amintiri din trecut, ea este continuarea trecutului în prezent şi ca atare amintirile sunt la fel de actuale 
ca şi relaţiile date în experienţa prezentului. La rândul ei, familia tradiţionala are o serie de trăsături, cum ar fi loialitatea faţă de familie care 
e mai presus de interesul propriu, femeia e subordonată ca soţie şi ca mamă, copiii de ambele sexe au roluri precise, prestabilite, sunt 
încurajate ca valori supunerea, conformismul. 

Cercetarea familiei tradiţionale a reliefat că valoarea focală a stilului de viaţă o constituie autoritatea. In general, autoritatea implică 
raporturi de inegalitate. Din acest punct de vedere, în familia tradiţională raporturile de inegalitate sunt foarte mari şi unidirecţionale, şi 
aceasta datorită faptului că femeia este supusă. Rolurile sunt distribuite în funcţie de ierarhie, conformism, putere. Acestea definesc un stil 
de viaţă a familiei ce consacra superioritatea părinţilor asupra copiilor, vârstnicilor asupra tinerilor, a bărbaţilor asupra femeilor, a fraţilor 
mai mari asupra celor mai mici etc. Autoritatea bărbatului este rar pusă sub semnul întrebării pentru că aşa se perpetuează modelul, preluat 
prin imitaţie, şi orice atitudine de negare a acestuia duce la etichetare, marginalizare, stigmatizare. 

Opusă, dar nu totalmente, familiei tradiţionale este familia modernă. Modernitatea este diferită sau chiar opusă percepţiilor 
tradiţionale, referindu-se la produse ale culturii, instituţii, forme de organizare  socială, moduri de comportare. Societatea modernă este 
mereu în schimbare, iar în momentul în care modul de viaţă tradiţional e înlocuit de unul mult mai complex, avansat tehnologic, modernitatea 
apare ca efect al acestor schimbări. Prin contrast, familia modernă se bazează pe individualism ca valoare (ceea ce explică creşterea 
spectaculoasă a numarului divorţurilor şi toleranţa din ce în ce mai mare faţă de acest fenomen social. Femeia capătă independenţă 
economică, copiii au un mai mare control asupra propriului destin.). Pe langă avantajele aduse de modernitate oamenii trebuie să facă faţă 
unor noi provocări, unor noi conflicte şi dezavantaje. 

Valorile familiei moderne întemeiază un stil de viaţă distinct de cel al familiei tradiţionale: autorităţii i se substituie ca valoare 
cooperarea, şi ea este susţinută de valori ca: egalitatea, schimbarea, comunicarea. Familia moderna se caracterizează printr-o accentuată 
flexibilitate a structurii de autoritate şi putere. Nu mai există un model unic, dominant, în care bărbatul decide, atât în privinţa hotărârilor 
care vizează viaţa conjugală, cât şi a celor care privesc relaţia parentală, aşa cum se întampla în tradiţionalitate. Relaţia modernă surprinde 
reciprocitatea puterii şi autorităţii, pe diferite nivele şi în diferite intensităţi, în contextul mai general al unui egalitarism afirmat şi, tot mai 
des, pus în practică.  

Plecând de la aceste considerente şi analizând actualele tendinţe, ca o alternativă la aceste stiluri de viaţă, putem aprecia că, in viitor, 
valoarea focală ar fi individualitatea, susţinută de competiţie, nonconformism, singurătate. Autoritatea şi puterea în familia modernă se află 
într-un permanent proces de construcţie şi reconstrucţie, în funcţie de negocierile ce au loc între parteneri, de atitudinile şi comportamentele 
acestora vis-a-vis de rolurile pe care le îndeplinesc în familie şi de statusurile ocupate în afara ei. 

Din această comparaţie realizată între tradiţie şi modernitate rezultă că familia a cunoscut avantaje şi dezavantaje şi într-un caz şi în 
celălalt. Autodeterminarea familială a crescut prin modernizare dar în schimb, individul a pierdut un mediu securizant. Libertatea crescută, 
plătită cu un sentiment al insecurităţii de asemenea mai mare, i-a impus eforturi sporite de adaptare nu numai la un dinamism social 
necunoscut înainte, dar şi la cerinţa de a răspunde acestui mediu cu o mai mare responsabilitate. 

Având în vedere aceste modificări, Cristian Ciuperca consideră că  pot apare două efecte majore  
1) Realizarea unui compromis între tendinţa femeii de a deveni o fiinţă mobilă – activă – autonomă şi acceptarea de către bărbat a unei 

forme atenuate de sedentarism, pasivitate-dependenţă. Cu alte cuvinte, o întâlnire a celor două sexe într-un punct de echilibru, o simbioză 
între viaţa publică şi cea privată, valorizate, atât de către barbat, cât şi de către femeie. Acest model de relaţionare între cele două sexe ar 
reprezenta forma cea mai viabila şi funcţională de uniune şi, poate, unica soluţie de a salva familia, ca instituţie socială, în perspectiva anilor 
ce vor urma. 

2) Nerealizarea compromisului între tendinţa femeii de a deveni o fiinţă mobilă – activă – autonomă şi acceptarea de către bărbat a unei 
forme atenuate de sedentarism pasivitate- dependenţă. Nu va exista, practic, un punct de echilibru, ci o permanentă întrecere între femeie şi 
barbat (în a-şi dovedi lor înşişi, dar şi celuilalt că sunt mai buni), o competiţie a sexelor în care cuplul nu are prea mult de câştigat. Desigur, 
în anumite domenii femeile vor întrece bărbaţii, în altele vor rămâne în urma lor, manipularea fiind una din modalităţile la care se va apela 
în această înfruntare care pune mai presus mândria şi nu raţiunea, ambiţia şi nu sentimentul. 

Există anumite elemente de specificitate care diferenţiază cele două sexe, considera C. Ciuperca,  ca să nu mai vorbim că, de la un 
cuplu la altul, există deosebiri în ceea ce priveşte rolurile asumate, în funcţie de particularităţile persoanelor şi relaţiei respective. 

Există o serie de  factori  care au determinat flexibilizarea raporturilor de putere în cuplul modern. 
  In primul rând, emanciparea femeii, bazată în special pe creşterea nivelului de cultură şi informare, emancipare care nu neaparat a 

diminuat implicarea sexului feminin în activităţile tradiţionale, ci a ridicat pretenţiile vis-a-vis de posibilităţile bărbatului de a se implica în 
ceea ce trata, până nu demult, cu pasivitate şi indiferenţă.  

In al doilea rând, independenţa economică a femeii este un factor care a generat conştientizarea ideii potrivit căreia raporturile de 
putere nu mai pot fi unidirecţionale, în condiţiile în care femeia nu mai este întreţinută de bărbat şi poate singură să-şi asigure subzistenţa şi 
să ia decizii în nume propriu, fără teama de a fi supusă reproşurilor sau abandonată. 

 In al treilea rând, implicarea tot mai accentuată a femeii in viaţa socială a dus la ruperea acesteia de universul îngust al familiei şi 
la lărgirea orizontului ei privind rolul şi locul femeii în relaţia de cuplu. Astfel, cu cât este mai mare numarul de relaţii interpersonale, altfel 
spus cu cât este mai deasă reţeaua socială a membrilor unui cuplu, cu atât este mai mare probabilitatea ca repartiţia autorităţii şi puterii în 
respectivul cuplu să fie egalitară. Dimpotrivă, cu cât este mai mică această reţea socială, cu atât creşte probabilitatea apariţiei unui model 
unidirecţional de putere şi autoritate (în special de la bărbat către femeie). Cum societatea contemporană implică, ca o nevoie socială, o 
creştere a relaţiilor interpersonale, e de presupus că flexibilizarea autorităţii se va generaliza într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat.  
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Nu în ultimul rând, devalorizarea sentimentului în relaţia de cuplu a provocat importante reaşezări în structura de autoritate şi putere. 
Femeia, independentă economic, îşi permite cu o mai mare largheţe să experimenteze relaţii diverse, în contextul dorinţei de a se realiza şi 
a evolua pe plan profesional. In acelaşi timp, bărbatul, din teama de a nu fi dezamăgit sau părăsit, ori – pur şi simplu – din nevoia de a 
cuceri, încearcă să nu se implice emoţional şi sentimental prea mult, să nu creeze o stare de dependenţă faţă de parteneră. In general, cuplul 
sfârşitului de secol XX minimalizează valoarea sentimentului, fapt care are repercusiuni asupra distribuţiei autorităţii şi puterii în relaţia 
dintre cele două sexe. Lipsa sentimentului implică, pe undeva, şi lipsa dominaţiei, pentru că existenţa relaţiei functional-sexuale implică, ea 
însăşi, o renunţare la autoritate şi putere, acceptându-se deliberat echilibrul decizional. 

In concluzie, societatea contemporană amplifică apariţia conflictelor în familie, prin faptul că ne aflăm într-o perioadă de redefinire 
a rolurilor masculine şi feminine, perioadă accelerata de feminism. Pe de altă parte, atât redefinirea rolurilor, cât şi înţelegerea eronată a ei, 
favorizează apariţia unor comportamente de sex-rol foarte diversificate şi ambigue, care întreţin dizarmonia şi disensiunea în cadrul cuplului.  
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FAMILIA CA GRUP SOCIAL 
Prof. psihopedagog Ileana Lazsadi 

                                                                         Liceul Teoretic Special IRIS Timisoara 
 
În afară de clasificarea grupurilor sociale în conformitate cu intensitatea şi importanţa specifică a unor trăsături comune, într-un fel 

sau altul, tuturor grupurilor (intensitate şi importanţă specifică ce diferenţiază un tip de grup de altul), în literatura de specialitate se recurge 
şi la o altă clasificare a grupurilor, în funcţie de obiectivele specifice ale unui grup sau ale altuia, de locul şi rolul în societate, în structura 
şi dinamica acestuia, în procesul de formare, modelare a personalităţii umane în diferite etape ale evoluţiei sale. Facem precizarea că 
aceste grupuri nu se substituie tipurilor de grupuri anterior menţionate, ci se regăsesc în unul sau în altul din aceste tipuri de grupuri sau, în 
nu puţine cazuri, la joncţiunea dintre ele. 

    Dintre multitudinea acestor grupuri (cum ar fi grupul de muncă, grupul de elevi, echipa de conducere, grupul militar, grupul politic 
etc.) ma voi referi, in cele ce urmeaza, la familie. 

    Familia reprezintă, după opinia majorităţii autorilor, grupul primar fundamental al societăţii, cu un rol aparte atât în funcţionarea şi 
dinamica societăţii, cât şi în viaţa personală a fiecărui membru al acesteia, în formarea personalităţii umane. 

    Ca atare, familia poate fi considerată ca acel grup de persoane unite prin căsătorie şi/sau descendenţă, legate între ele prin relaţii 
biologice, economice, moral-afective, spirituale şi juridice, care au anumite drepturi şi obligaţii reciproce, legiferate sau nu, şi care 
desfăşoară o serie de activităţi, îndeplineşte o serie de funcţii specifice atât în folosul său ca grup şi al membrilor acestuia, cât şi al societăţii. 
În funcţie de criterii diferite, distingem mai multe tipuri de familie. 

     În funcţie de numărul de generaţii există: 
         Familia nucleară, restrânsă sau conjugală – alcătuită din soţ, soţie şi, dacă este cazul, urmaşii lor. Familia nucleară completă presupune 

ocuparea celor trei poziţii tip (tată, mamă, copil) şi, prin urmare, existenţa a cel puţin trei diade nucleare: soţ-soţie, tată-copil, mamă-copil 
(precum şi, eventual, un număr variabil de diade copil-copil). Familia nucleară incompletă implică ocuparea doar a uneia sau a două poziţii 
din cele trei posibile în familia nucleară; 

         Familia extinsă sau lărgită – formată din mai multe familii nucleare aparţinând unor generaţii succesive (se vorbeşte de familie extinsă 
patrilineară, atunci când familiile alcătuitoare sunt legate pe linie bărbătească şi de familie extinsă matrilineară, când legătura este stabilită 
pe linie feminină). 

      După criteriul locuinţei putem vorbi de: 
         Familia de rezidenţă – toate persoanele care locuiesc în aceeaşi casă, deci au locuinţă comună şi desfăşoară unele activităţi comune (este 

oarecum similară cu menajul care reprezintă un grup de persoane care locuiesc împreună şi care îşi asigură împreună hrana sau alte lucruri 
necesare traiului şi care pot fi înrudite sau nu); 

         Familia de interacţiune – grupul de persoane între care există în primul rând relaţii de rudenie, dar şi relaţii de ajutor reciproc, de 
schimburi de produse, vizite reciproce etc. (este vorba, mai ales, de situaţia în care unul sau mai mulţi membri ai unei familii o părăsesc, 
formându-şi sau nu familii proprii, şi se stabilesc în aceeaşi localitate sau în alta, dar care păstrează încă puternice legături cu familia din 
care au plecat). 

      După poziţia unei persoane în cadrul familiei putem distinge: 
         Familia de origine (sau de orientare) prin care desemnăm familia în care te naşti şi creşti şi care este formată din mamă, tată, fraţi şi 

surori. Mai este denumită şi familie consanguinăpentru a desemna faptul că între respectiva persoană şi ceilalţi membri ai familiei (părinţi, 
fraţi şi surori) sunt legături de sânge; 

         Familia proprie – constituită prin căsătorie proprie şi care include soţul, soţia şi copiii acestora. Se mai numeşte şi familie de procreare 
(având în vedere funcţia demografică a acesteia) sau familie conjugală (sugerând că se originează în căsătoria partenerilor ajunşi la 
maturitate). 

      Este de menţionat că, din punct de vedere juridic, familia desemnează grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii care 
izvorăsc din căsătorie, rudenie (inclusiv înfierea), precum şi alte raporturi asimilate relaţiilor de familie. În acest sens, familia este o realitate 
juridică prin reglementarea ei de către lege. 

      Deşi familia, din punct de vedere sociologic şi juridic, în mod obişnuit, coincid, există situaţii în care acest lucru nu se întâmplă. 
      Putem afirma că familia, ca grup social, constituie unul dintre cele mai complexe microsisteme sociale, în ea regăsindu-se, practic, 

imensa majoritate a elementelor structurale ale sistemului social global. Reprezentând „laboratorul” în care oamenii, membrii societăţii, se 
formează şi îşi petrec o bună parte a vieţii lor, familia este cadrul în care se transmit valori şi norme sociale, influenţând decisiv formarea 
spirituală a oamenilor, modul de raportare a acestora la ei înşişi, la semenii lor, la societate în ansamblul său. 

      Familia, ca orice grup social, se caracterizează printr-o structură şi un set de funcţii specifice. Fără a intra în prea multe amănunte, 
considerăm necesar a le prezenta pe scurt, datorită faptului că determinarea obiectivă, concret-istorică şi evoluţia istorică a familiei vizează, 
cu precădere, aceste caracteristici. Mai mult, prin îndeplinirea funcţiilor sale, familia îşi afirmă rolul său social deosebit. 
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       Structura familiei vizează cel puţin două aspecte: 
     componenta numerică (inclusiv calitatea celor ce-o constituie) şi structura pe generaţii; 
     diviziunea rolurilor şi structura de autoritate în familie. 

       În ce priveşte primul aspect, familia s-a schimbat în epoca modernă în principal în sensul reducerii dimensiunii familiei, al reducerii 
fertilităţii şi al trecerii de la predominanţa familiei extinse la predominanţa familiei nucleare. 

            Diviziunea rolurilor între membrii familiei şi distribuţia autorităţii în cadrul acesteia (îndeosebi între partenerii cuplului 
conjugal) sunt, fără îndoială, dependente într-o măsură decisivă de contextul social-istoric în care trăieşte familia, de tipul de orânduire 
socială, de structura de clasă a societăţii, de normele şi valorile dominante într-o epocă dată, de obiceiuri şi tradiţii (fără a putea ignora, însă, 
influenţa exercitată asupra diviziunii rolurilor şi structurii de autoritate de unele caracteristici personale ale membrilor grupului familial). 

            Aşa stând lucrurile, tendinţa dominantă a evoluţiei istorice a familiei poate fi considerată a fi, pe de o parte, trecerea de la 
concentrarea autorităţii dacă nu exclusiv, în orice caz predominant în mâinile capului familiei la o distribuire tot mai egalitară a autorităţii 
între partenerii cuplului conjugal, la o „democratizare” crescândă a vieţii de familie iar, pe de altă parte, trecerea de la o foarte strictă 
diviziune a rolurilor (majoritatea activităţilor gospodăreşti şi a celor vizând creşterea şi îngrijirea copiilor constituind aproape exclusiv 
obligaţii, îndatoriri ale soţiei) spre împărtăşirea din ce în ce mai egală a atribuţiilor, a responsabilităţilor familiale de către cei doi soţi. Este 
uşor de observat că între diviziunea rolurilor şi structura autorităţii este o interdependenţă strânsă. 

            Desigur că structura grupală a societăţii este extrem de complexă, variind considerabil. Studierea acestei structuri grupale are, 
fără îndoială, o importanţă teoretică deosebită. Ea permite nu numai identificarea multitudinii de grupuri sociale, fiecare cu specificul său, 
ci şi identificarea determinării complexe, concret-istorice a acestora şi a dinamicii lor, precum şi surprinderea locului şi rolului lor specific 
în structura, funcţionarea şi dinamica sistemului social global. Ea are însă şi o importanţă practică, permiţând acţiuni concrete de activizare 
a grupurilor sociale, de optimizare a relaţiilor dintre ele, de creştere a contribuţiei lor specifice la dezvoltarea societăţii în ansamblul său. 

 
 

INVITAȚIE  LA  DIALOG – PROIECT  DE  CONSILIERE 
                                               

Stan Dorina 
Școala Profesională Specială SAMUS, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 

                             ARGUMENT 
 Motto: 
” Ca să-l călăuzești pe copil pe calea pe care trebuie s-o urmeze ,  
călătorește tu mai întâi pe ea.” ( Josh Billings) 
 

Educația, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esențial este de a ușura o anumită modificare de 
comportament.  

Părinții sunt  primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. Lor le revine rolul esențial în creșterea copiilor, 
asigurându-le acestora nu numai existența materială, cât și un climat familial afectiv și moral. Sunt situații în care familia ignoră importanța 
unei comunicări afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenență. În general, comportamentul părinților este inspirat din 
propria experiență de viață a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive, cât și negative, pe parcusul mai multor generații. 

Împreună cu părinții, școala își are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea 
părinților după principii științifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

Scopul acestui material constă în modificarea opticii pe care părinții o au asupra întâlnirilor din mediul școlar, pentru a putea deveni 
un factor activ și real în parteneriatul elev - familie - școală, în îmbunătățirea relației dintre părinte – copil - cadru didactic.  

Educația părinților se poate axa pe: 
• o educație a educației copilului ; 
• un studiu al dezvoltării copilului; 
• o formare de abilități de comunicare și analiză a copilului; 
• un examen cognitiv al sarcinilor secvențiale în creșterea, dezvoltarea și educarea copilului. 

SCOP  
Scopul proiectului este de a sprijini părinții pentru o mai bună cunoaștere a propriilor copii, de a crea în familie un mediu de încredere, 

echilibrat, care să favorizeze comunicarea, astfel încât, împreună cu școala, să se poată interveni eficient în diferitele etape de dezvoltare și 
formare a elevului, în vederea obţinerii de performanţă şcolară. 
    OBIECTIVE  
- o mai bună cunoaștere din partea părinților a propriului copil, a universului său, a tipului predominant de inteligență și stil de învățare al 
acestuia;  
- cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice- emoționale ale copiilor; 
- înlăturarea barierelor de comunicare dintre părinţi – cadre didactice – elevi; 
- implicarea părinţilor în petrecerea timpului liber al copiilor; 
- identificarea formelor de violență în spațiul școlar și înafara lui;  
- creşterea gradului de implicare al părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare. 
   REZULTATELE AŞTEPTATE  
- consolidarea abilităţilor de comunicare între şcoală şi familiile elevilor; 
- diminuarea comportamentelor agresive la elevi;  
- îmbunătăţirea situaţiei şcolare a elevilor; 
- creşterea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii a copiilor; 
- optimizarea modalităţilor de lucru acasă, identificarea problemelor cu care se confruntă copiii în efectuarea temelor; 
- sensibilizarea părinţilor cu privire la nevoia de sprijin a copilului; 
- folosirea colaborării familie – şcoală pentru rezolvarea problemelor dificile şi drept cadru de sărbătorire a realizărilor , performanţelor 
deosebite.  

GRUP ȚINTĂ 
Părinții elevilor clasei a IX-a , Școala Profesională Specială SAMUS Cluj-Napoca.  
BENEFICIARI DIRECȚI  
– Părinții. 
BENEFICIARI INDIRECȚI  
– Elevii, comunitatea, societatea. 
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DURATA 
- Întâlnirile vor  fi lunare, a câte 120 minute fiecare, pe durata unui an școlar. 

PARTENERI:  
- părinții, consilierul școlii, profesori diriginți din școală. 
TIPURI DE ACTIVITĂȚI:  
 braistorning;  
 joc de rol;  
 învățare prin descoperire;  
 activități frontale;  
 jocuri-exercițiu; 
 dezbateri; mese rotunde; 
 întâlniri interactive 
 ateliere; discuţii individuale;     
 activităţi comune (părinţi, copii, cadre didactice, alţi factori educaţionali);   
 chestionare; prezentări power- point. 

 
   CALENDARUL  ACTIVITĂȚILOR 

DATA TEMA CONȚINUTURI PARTICIPANȚI MODALITĂȚI DE 
REALIZARE 

Octombrie Cine suntem și ce 
vrem? 

- Prezentarea beneficiarilor directi și indirecți 
ai educației (elevi / școală / părinți) 
- Importanța realizării unui parteneriat real 
elev-profesor-părinte, în beneficiul formării și 
dezvoltării elevului. 

Diriginte , 
părinți,elevi, 

consilier școlar 

Schimb de roluri părinți-
copii, 

chestionare 

Noiembrie 
 

Să ne cunoaștem 
copilul 

- Vârste școlare  
- Teoria Inteligențelor Multiple 
- Stiluri de învățare 

Părinți,diriginte, 
consilier școlar 

Dezbateri pe baza 
răspunsurilor centralizate 

Prezentare materiale 

Decembrie 

Stiluri parentale; 
”Părintele ideal” din 

perspectiva copiilor și 
a adulților 

- Prezentarea tipurilor parentale (conform 
literaturii de specialitate) Elevi, părinți, 

diriginte,consilier 
școlar 

Prezentare materiale, discuții 
Realizarea de postere cu 
prezentarea stilului de 

părinte ideal în viziunea 
elevilor și părinților 

Ianuarie 
 

Cele cinci limbaje de 
iubire ale copilului 

- Modaliatăți de manifestare a afecțiunii/ 
iubirii în familie; 

Elevi, părinți, 
diriginte, consilier 

școlar 

Joc de rol, dezbatere de grup; 
Fișe, postere 

Februarie Invitație la dialog; 
Comunicarea 

- Comunicarea și barierele comunicării în 
școală și familie;  
- Valorificarea comunicării nonverbale în 
relația cu copiii. 

Părinți, diriginte, 
consilier școlar 

Braistorning, joc de rol, 
învățare prin descoperire, 
activități frontale, joc-ex 

Martie 
Reguli și 

responsabilități în 
familie 

- Identificarea necesităților educaționale 
- Stabilirea regulilor în familie 
- Diferența între pedeapsă și agresiune 
- Aplicarea corectă a recompenselor și 
pedepselor  

Părinți, diriginte, 
consilier școlar Discuții, planșe, expuneri 

Aprilie Regula celor trei ”8” 
- Stil de viață în familie 
- Timpul liber de calitate al copilului 
- Presiunea anturajului, modei, modelelor  

Părinți, elevi, 
diriginte, consilier 

școlar 

Prezentări materiale, 
chestionare 

Mai 
Violenţa şcolară, ca 

formă a violenţei 
cotidiene 

- Formele şi actorii violenţei şcolare 
- Locul şi momentele de manifestare ale 
violenţei între elevi 
- Istoria personală. Experienţa victimizării 
trăită de elevii violenţi 

Părinți, diriginte, 
consilier școlar 

Activități de grup, discuții, 
braistorning 

Iunie Evaluarea proiectului Concluzii; Ce am învățat din acest proiect? 
Evaluare; 

Părinți, diriginte, 
consilier școlar 

Prezentarea materialelor   
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FAMILIA FRUMOASĂ 
FAMILIA FRUMOASĂ 

 
Prof. Micu Laurian 

Liceul Teoretic Special IRIS, Timișoara , jud.Timiș 
 
Se spune că cel mai frumos au vorbit despre viaţa de familie monahii şi cel mai înălţător au aşezat în rânduri despre viaţa monahală 

cei căsătoriţi. Un paradox luminos printre multe altele. Căsătoria și monahismul nu se exclud reciproc, ci sunt intim complementare, așa 
cum spunea Paul Evdokimov, și monahul și mireanul fiind datori să atingă aceeași țintă, sfințenia, şi un drum şi celălalt ne ajută să intrăm 
„în odihna lui Dumnezeu”, „întru bucuria Domnului”. 
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Ambele căi sunt vocații speciale, au aceeași frumusețe, aceeași demnitate și aceași cinstire înaintea lui Dumnezeu. Indiferent că 
viețuim în lume sau în mănăstire cu toții suntem rezultatul unirii dintre un bărbat și o femeie, suntem darul binecuvântat al unei familii. 

„Iubirea schimbă însăşi substanţa lucrurilor”, zice Sfântul Ioan Hrisostom şi adaugă: „numai iubirea face din două fiinţe una singură”. 
Numai iubirea cunoaşte Iubirea. Numai iubirea uneşte fiinţele cu Dumnezeu şi le uneşte apoi cu celelalte. Teologii au văzut în Sfânta Treime 
adeseori model, icoană a iubirii, familia creștină, anamneză a Paradisului. 

Omul întreg este şi bărbat, şi femeie, ne învață părintele Dumitru Stăniloae. Dar, precum bărbatul nu este numai trup, ci este şi suflet, 
la fel ca şi femeia, ei se întregesc reciproc şi simt nevoia să se întregească şi sub raport spiritual. Femeia are un fel de admiraţie, o încredere 
în bărbat, că el este mai puternic şi o poate ajuta în viaţă şi admiră o anumită forţă, dar nu numai o forţă trupească, ci şi spirituală, o capacitate 
de discernământ. Bărbatul admiră la femeie delicateţea ei, capacitatea ei de a aduce o dulceaţă în viaţă, de a-l mângâia, sensibilitatea, de a-
l încuraja în felul ei; adică, ei se întregesc şi spiritual. 
            Căsătoria, icoană a Iubirii, este o vocație, o misiune în care cei doi se hotărăsc să „devină unul rămânând doi”, unindu-se la nivel 
fizic, emotiv, psihologic şi spiritual. Viața de familie este întotdeauna o minunata ocazie de creștere, o „şcoală” unde ne cunoaştem şi 
creștem. Soții învață să se împărtășească unul din celălalt, gustă din școala răbdării unde sunt ca și obiecte de studiu fidelitatea, recunoștința, 
acceptarea, iertarea, comunicarea, iubirea care trebuie să fie hrănită și întreținută. Fiecare membru al familiei trebuie să dăruiască timp şi 
puteri pentru această relaţie. Mulți duhovnici și psihologi recomandă ca un dulce obicei de fiecare zi, împărtășirea bucuriei de a trăi 
împreună, de a se ruga, de a se recrea, etc. 

Familia reprezintă unul dintre cele mai prețioase bunuri ale omenirii. Comuniunea de iubire și de viață dintre bărbat și femeie izvorâtă 
din capacitatea lor de dăruire liberă reciprocă, este construită pe egalitate și demnitate ca și chipuri ale lui Dumnezeu. Această unire 
binecuvântată de Dumnezeu dă roade la vreme potrivită doar crescută la lumina mesajului evanghelic. Familia, leagănul vieții se sprijină pe 
pilonii Sf. Ap. Pavel: credința, nădejdea și dragostea. Doar pe drumul iubirii sincere și dezinteresate se poate trece cu brio prin fața furtunilor 
și provocărilor societății contemporane. Iubirea conjugalănu se poate „epuiza” în interiorul cuplului, pruncii fiind o sinteză vie a iubirii, 
fructul, darul cel mai de preț al unirii lor, o permanentă amintire a clipelor dulci. 

Ce minunăţie ca două fiinţe străine una de cealaltă să se găsească într-un anumit moment al vieţii şi să rezoneze de parcă se cunosc 
de-o veşnicie. Şi iubirea dintre ei îi face să fie una. Se simt în mişcări, în suflete, în tot şi în nimic. Îşi sunt unul altuia umbră şi înger, zi şi 
noapte, aer şi viaţă culminând cu fructul iubirii lor, pruncii. Ce binecuvântare, ce dar, ce minune, câtă preţuire din partea lui Dumnezeu ! 

În iubirea conjugală totul se construiește pe tandrețe: atingerile sunt o taină, cuvintele sunt o taină, tăcerile sunt o taină.  „Mi-ai atins 
inima”, „Ţi-am dat inima”, „Te-am primit în inima mea”, această etapă a găsirilor reciproce, în care se descoperă minuni unul la celălalt, își 
atinge finalul abia în Veșnicie, unde poemele de dragoste nu vor muri niciodată. 

Putem concluziona că,fără îndoială, familia a reprezentat, reprezintă și v-a reprezenta, factorul de echilibru, al oricărei perioade, din 
trecut, din prezent și din viitor. 
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     ,,Eu sunt copilul, Tu ții în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuși sau voi eșua în viață! Dă-

mi te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. 
Educa-ma te rog ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!’’ ( Child’s Appeal) 
     Educația este cea care desăvârșește ființa umană, educația pe care copilul o primește în familie, în școală și de la comunitate. 
     Implicarea părinților joacă un rol semnificativ în cadrul intervenției școlare. Mediul familial este primul mediu educativ și socializator 

pe care îl cunoaște copilul și a cărui influență îi marchează dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de puternică și 
de neînlocuit. Familia este școala în care examenele nu se termină niciodată și nici nu poți absenta la ele, este locul în care ai puterea, în 
calitate de părinte, să formezi sau să deformezi caracterul copilului tău. Nucleul familiei îl formează părinții și copiii. Mama este cea care 
începe educația, în primul an de viață având rol predominant, nu numai în hrănirea copilului, ci și în realizarea celorlalte dimensiuni ale 
educației, între care căldura afectivă și formarea deprinderilor elementare ocupă primul loc. 

     Contactul copilului cu universul se realizează prin intermediul mamei. Familia este instituită de Dumnezeu pentru ca viața pe pământ 
să fie caracterizată de altruism și nu de egoism. Ca instituție familia conferă stabilitate unei societăți. 

     Familia este factorul educativ prioritar întrucât educația începe din familie, aceasta fiind modelul pe care copilul în imită și îl urmează. 
În familie copilul își face pregătirea pentru viață. Familia oferă mediul în care copilul se naște, trăiește primii ani ai vieții, se dezvoltă și se 
formează pentru viață. 

     În sânul familiei copilul face cunoștință cu primele reguli, cu primele obligații, cu primele forme ale moralei. Pe măsură ce copilul 
înaintează pe treptele ontogenice, tatăl preia atribuțiile educative într-o măsură mai mare. În procesul educațional ponderea cea mai mare a 
ifluențelor le revine părinților și familiei în întregime. 

     Familia este locul de unde este nevoie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală în care, avându-i pe părinți ca modele, 
ca instructori, copiii încep să învețe lecțiile menite să-i călăuzească în viață, lecții de iubire necondiționată, respect, încredere, lecții de 
ascultare, politețe, stăpânire de sine etc. 

     Bazele ,, cetățeanului de mâine’’ sunt puse în familie, sunt clădite cărămidă cu cărămidă de părinți prin exemple de comportare 
civilizată atât în familie, cât și în afara acesteia, de respect, de ajutor acordat semenilor, de norme și principii morale, și mai ales de 
capacitatea de ascultare, înțelegere și iubire. Este foarte importantă familia în dezvoltarea elevului și în formarea lui ca adult. Școala vine să 
modeleze elevul pentru a-l transforma în bun cetățean însă este foarte importantă educația lui în familie din primii ani de viață deoarece în 
familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și 
atitudine. 

https://www.libris.ro/carti?fsv_77658=SOPHIA
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     Părinții sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul interacționează constant însă din prima zi a vieții. Comunicarea 
intrafamilială influențează decisiv dezvoltarea psihofizică a copilului. Influențele educației din cămin au o putere hotărâtoare în direcția 
binelui sau a răului. Părinții trebuie să cunoască, să devină conștienți de influența pe care o exercită prezența lor în viața copilului, să fie 
convinși că educația dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele precedente iar copilul trebuie pregătit corespunzător încă 
din familie. 

     Familia s-a dovedit a fi, de-a lungul istoriei umanității, cea mai solidă și reductibilă structură socială, comunicarea familială este 
biserica de acasă. În familie și pe genunchii mamei se formează omul de caracter.  

      Normele de conduită se învață din familie. Școala și alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să consolideze 
normele deja deprinse din familie. Părinții joacă cel mai important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor ca personalități. 
Familia este o puternică influență asupra a ceea ce devenim, asupra modului în care ne vedem pe noi înșine, asupra a tot ce ne influențează 
pe noi. Copilul trebuie să învețe normele morale, etice din familie deoarece ea este baza fundamentală a formării de sine. Educația trebuie 
să se manifeste în permanență ca o acțiune unitară, coerentă. Crearea şi menţinerea unei atmosfere echilibrate în familie reprezintă garanţia 
unei dezvoltări frumoase a copiilor. 

     Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Peste învățăturile primite 
de la părinți vor veni apoi cele de la educatori, învățători, profesori. Baza însă este făcută în sânul familiei.  

     ,, Părinții care au primit ei înșiși o educație sunt deja modele, după care se îndreaptă copiii’’, spunea Kaut. 
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