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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
PROF INV PRIM ABABEI ANGELICA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 HILIȘEU-HORIA
Expresia ,, cei șapte ani de acasă’’ este în general folosită pentru a descrie conduita unei persoane
într-un anumit context iar educația din primii ani de viață definește viitorul unui adult.
Șapte ani de acasă a unui copil înseamnă reguli morale iar cuvântul cheie este adaptarea copilului în
societate.
De la primii pași pe care îi face copilul, activitățile care le desfășoară pentru deprinderea unor
abilitați, normele de conduită, sănătatea, igiena, protecția lui alături de părinti, în familie, face ca el să
devină un adult cu o minte sănătoasă cu o conduită cu reale valori morale si sociale constituind un bagaj
suficient încât sa devină copilul de ieri, azi un adult cu o temelie sănătoasa cu aptitudini si preferințe, iar
influențele educaționale reprezintă un model social la formarea concepției despre viața, în raport cu
diferite norme morale și sociale.
Părinții reprezintă o mare responsabilitate, trebuie sa fie un bun exemplu astfel încât de la fragedă
pruncie, copilul are tendința de a imita adulții iar ca drept model îi iau pe cei din familie. Bebelușul imită
tot ceea ce faci, imită comportamentul celor din jur, iar părinții devin oglinda copiilor lor.
,,Cei șapte ani de acasă “ îi arătăm acasă în familie, în societate, la școală iar părinții devin model de
viață prin puterea exemplului. Educația in familie depinde de mai mulți factori:
- Relația afectiva dintre copil și părinte;
- Valorile pe care se bazează familia;
- Încrederea pe care o acordă copilului;
- Dragostea pe care părinții îl înconjoară;
- Siguranța pe care o simte copilul;
- Comunicarea din familie;
- Reguli ce dezvoltă disciplină și relații pozitive;
De multe ori copilul nu realizează ce e bine și ce e rău astfel încât nu este suficient de matur să
înțeleagă dincolo de propriile nevoi. Este bine să-i fixăm limite, întrucât copilul trebuie să învețe ce
înseamnă așteptarea, amânarea dorințelor. Întocmai la această vârstă îi putem învăța formulele de politețe.
Îi putem arăta cum și când se spune bună ziua, te rog, mulțumesc, la revedere, iar copilul învață prin imitație.
Bunele maniere îi oferă copilului instrumente de care nevoie în viață. Un copil manierat va creste în
mod natural pentru a deveni un adult încrezător și respectuos ce va deține un bagaj puternic de aptitudini
sociale și de comunicare. Un copil ,, bine crescut,, știe să răspundă la întrebări și să susțină, la rându-i,
conversația, își așteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbește. Manierele nu se demonstrează doar în
fața adulților. Jocurile copiilor sunt experiențe care aduc destindere și voie bună, îi pregătesc pe cei mici
pentru rolul de adult.
Educația copilului are mai multe etape ce are la bază o serie de reguli ce formează ansamblul
educațional. Atât educația la grădiniță sau la școală copilul trebuie învățat să respecte regulile de
comportament care se stabilesc de părinți sau cadre didactice. Pentru mulți copii școala rămâne principalul
mijloc de educație formală a copilului său. Când el aude des cuvinte politicoase, în mod natural va alege să
le învețe și să le folosească . Cuvintele frumoase vin cu un comportament adecvat.
Respectul este felul prin care ne arătăm considerația pentru oameni, animale, locuri și lucruri. Copilul
trebuie să învețe formele respectului încă de la vârsta fragedă și are numai de câștigat. Întotdeauna mama
ocupă un loc important. Fiecare copil vede în mama lui ființa cea mai pură, cea mai sublimă, cea mai
puternică, ființa care ne-a dat viață, care perpetuează specia.
Legătura dintre mama și copilul ei este unică. Iubirea ei este necondiționată, este neprețuită, iar
căldura emanată face universul mai frumos. Numai mama face ca totul sa pară mai ușor, ea are întotdeauna
cea mai bună soluție, numai ea știe să alunge suferința sau să încurajeze pentru a recăpăta încrederea, este
singura care face să se simtă cea mai importantă ființă di lume. Mama este cea mai de preț comoară a unui
copil, primul cuvânt, primele sfaturi, primul model de viață.
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IMPLICAREA FACTORILOR FAMILIALI ÎN EDUCAŢIA COPIILOR
ABRUDAN ALINA
Din momentul în care se naşte şi până la sfârşitul adolescentei, copilul se află într-o relaţie de
dependenţă faţă de părinţii lui, în special faţă de mamă, familia fiind cea care ar trebui să îi satisfacă toate
nevoile de la cele simple, precum hrana, îmbrăcămintea pana la cele mai complexe, cum ar fi asigurarea
unei educaţii adecvate, împlinirea personalităţii, etc. Familia este deosebit de importantă deoarece primele
noastre legături le avem cu membrii familiei, care ne fac să înţelegem cine suntem şi după ce reguli operează
mediul înconjurător. Părinţii ne oferă mai mult decât un nume de familie. În cadrul protejat al familiei se
formează primele concepţii referitoare la gândire, şi la modul în care o să ne guvernăm existenţa.
Familia este cea care îi oferă primele cunoştinţe, primele deprinderi dar şi primele modele
comportamentale. Părinţii sunt în primul rând modele de comunicare. Prin comunicare verbală ne apropiem
de copil, reuşind să-i cunoaştem dorinţele, interesele, nivelul de dezvoltare intelectuală dar şi să-i satisfacem
setea de cunoaştere. Şi comunicarea nonverbală, ce se exprimă prin gesturi, mimică, tăceri, dispoziţii este
foarte importantă. Chiar şi când nu vorbim cu copilul nostru îi comunicăm ceva, îi declanşăm sau îi
suprimăm o anumită dorinţă, reacţie. O încruntare, un gest făcut cu degetul arătător, sunt semne de
dezaprobare, un zâmbet, o uşoară înclinare a capului îi sugerează aprecierea, aprobarea noastră. Când
spunem o poveste, suntem modele de povestitori şi chiar actori, deoarece copiii, pretenţiosul public din faţa
noastră, ascultă cu mare plăcere şi atenţie când rolurile sunt „interpretate”. Astfel efectele educative vor fi
mai vizibile, copiii învăţând de mici să iubească literatura, sorbind conţinutul educativ (să fie buni, miloşi,
curajoşi, prietenoşi), să iubească natura, animalele – asemeni personajelor preferate.
Comunicarea între adult şi copil este esenţială în formarea acestuia ca fiinţă socială. Privarea copilului
de comunicare îl transformă într-o fiinţă singură atât pe dinăuntru, cât şi pe dinafară. A vorbi cu copilul nu
este sarcina exclusivă a mamei, tatăl este în mod egal responsabil de stabilirea comunicării verbale. Este
foarte important să i se ofere copilului cât mai multe experienţe de comunicare, cu persoane diferite, deci
cât mai multe modele de vorbire.
Modelele de conduita oferite de părinţi – pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare precum şi
climatul socio- afectiv în care se exercită influenţele educaţionale (cei şapte ani de acasă)constituie primul
model social o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţilor despre viaţă, a modului
de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale .
Trebuie să avem o imagine foarte clară a tipului de părinte care vrem sa fim a valorilor pe care ne
dorim sa le transmitem copiilor pe care ei le vor avea la maturitate. Din momentul naşterii lor, copiii văd
în părinte cel mai puternic model de urmat. Cînd este vorba de învăţat copiii absorb totul, ca nişte bureţi,
învaţă imitând. Ne întrebăm uneori de unde vin trăsăturile de caracter, îi vedem ridicând din sprâncene,
făcând grimase amuzante sau alte gesture “împrumutate” de la noi sau de la prieteni.
Astfel spus mediul în care trăieşte familia şi regulile după care se ghidează au mare influenţă asupra
dezvoltării capacităţii de relaţionare a preşcolarului.
Un alt factot familial este stabilirea unor regului reprezintă eficiente metode de prevenire a
problemelor de comoprtament şi duc la o buna cominicare între adult şi copii. Ele au rolul de a stabili cee
ace este acceptabil sau inacceptabil din partea copilului, precum şi consecinţele nerespectării regulilor.
Copiii în cazul cătora se aplică corect regulile sunt mult mai puţini predispuşi către apariţia
probemelor de comportament şi comunicare, în timp ce regulile incorct communicate, precum şi aplicarea
lor eronată constituie surse pentru comportanente inadecvate. În cadrul famililor care impune şi urmăreşte
respectarea regulilor .
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Printr-un set de reguli relaţia părinte- copil, educator – copil, va fi mai bună, comunicarea va fi mai
eficientă dacă acestea vor fi stabilite ţinând seama de anumite criterii: vârsta copilului, să fie formulate
pozitiv, să nu fie un număr foarte mare de regului, să se administreze consecinţele nerespectării regulilor
dar şi recompesele pentru respectarea lor, să fie formulate astfel încât să reiasă ca este un comportament
adecvat.
Grupul familial este prima şi cea mai persistentă sursă de influenţe care se exercită asupra sugarului
şi chiar şi înainte de naştere şi apoi asupra copilului mic pentru care, până la în anumit moment, modurile
de acţiune ale părinţilor şi familiei sale sunt singurele care există, singurele pe care le cunosc. Copilul
strânge toate experienţele ulterioare, le înţelege şi reacţionează emoţional la ele după bazele pe care i le-a
furnizat familia. Se poate spune că fiecare copil mic este oglinda universului său familial.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
EDUCAȚIA INCEPE IN FAMILIE
ȘCOALA PROFESIONALA ”GEORGE COȘBUC” MEDIEȘUL AURIT
STRUCTURA IOJIB
PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR: ACS MELINDA
”Omul este o ființă socială” această afirmație pare banală, nevoia de relații sociale a copilului este
prea puțin luată în seamă, o asemenea nevoie fiind considerată apanajul unor vârste mai târzii.
Prima relație a copilului se stabilește cu mama, iar de confortul și de securitatea acestei relații depinde
în mare măsură capacitatea copilului de a stabili alte relații mai târziu, precum și calitatea acestora.
Câmpul contactelor sociale ale copilului se lărgește și se diversifică treptat, pe măsură ce el începe
să meargă, să intre în legătură cu membrii familiei, cu alte persoane care vin în casă.
Dezvoltarea eului include, la copii dezvoltarea emoțională. Copiii mici își exprimă în mod liber și
exploziv sentimentele: bucurie, gelozie, timiditate. Pe măsură ce cresc, ei încep să înțeleagă regulile din jur
și să ia în considerare opiniile altora, se conformează regulilor sociale de exprimare a sentimentelor.
Între al treilea și al șaselea an de viață. copilul învață să își exprime ori să își reprime trăirile.
Exprimarea liberă a sentimentelor se referă însă, nu doar la intensitate, ci mai ales la conținut.
Copilul imită conștient și foarte adesea inconștient ceea ce vede și aude în jur. De aceea adultul
(părintele, cadrul didactic) posedă cel mai puternic instrument de disciplinare a copilului, și anume propriul
său comportament.
Educația începe din sânul familiei și se dezvoltă continuu prin cunoștințe și norme. Responsabilitatea
părinților este majoră, întrucât ei se fac răspunzători de primele repere în ceea ce privește educația
comportamentală și educația civică.
Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude
frecvent 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.
Regula celor şapte ani de acasă nu constă într-o teorie care trebuie învățată pe dinafară, ci mai degrabă
reprezintă un cumul de experienţe frumoase, petrecute alături de cei mai dragi actori implicaţi în creşterea
şi educarea sa: părinţii. Afecţiunea şi dragostea părintească sunt elemente-cheie pentru deprinderea unui
comportament civilizat.
Atunci când ne gândim la părinţii noştri, nu putem să nu ne aducem aminte că ei ne-au format, ei neau învăţat cum să ne comportăm şi tot de la ei am aflat ce trebuie să facem pentru a nu stârni controverse.
Dragostea părinţilor le permite celor mici să înveţe să se comporte, să aibă încredere în forţele proprii şi să
se simtă protejați. Copilul care se simte în siguranţă va fi mai calm, va şti să perceapă pozitiv regulile
impuse de părinți. Tot părinţii îl vor face să îşi dea seama că modul în care se va comporta va fi doar pentru
binele său pe mai târziu.
Tot în această perioadă ştie să facă diferența dintre bine și rău.
Va învăţa semnificaţia bunelor maniere, va cunoaşte cum să mănânce corect, ce să facă atunci când
merge în vizită, cum să se comporte în parc ori la grădiniţă. Nu trebuie totuşi să vă aşteptaţi la lucruri prea
complexe, totul se va învăţa treptat şi cu multă răbdare. Tocmai de aceea, este bine ca micuţul să relaţioneze,
să se afle întotdeauna în legătură cu prieteni de vârsta lui, să facă schimb de informații şi să se adapteze
regulilor de convieţuire socială.
Începând cu vârsta de cinci anişori, copilul va deveni din ce în ce mai independent. Acum este
momentul în care trebuie să îl încurajaţi să se exprime, să îşi manifeste impresiile, să îşi spună punctul de
vedere cu îndrăzneală în faţa tuturor.
Relațiile care se stabilesc între părinte și copil sunt hotărâtoare pentru calitatea relațiilor pe
care le va stabili acesta din urmă, de-a lungul vieții.
Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta
pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.

6

BIBLIOGRAFIE
- Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
- Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
https://www.desprecopii.com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentialepentru-succesul-viitorului-copilului.htm
https://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familiemarcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-553e4f3dcfbe376e359c73dc/index.html

7

EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV.PREȘCOLAR: ALBU ELENA
GRĂDINIȚA CU P.N. NR. 6, ROȘIORII DE VEDE
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 pentru că știm că „există
evenimente care-și pun pecetea asupra mentalității individului” respectiv a copilului.
Felul în care părinții se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în care copilul se va
raporta la societate. Părinții severi vor forma un tânăr fără personalitate, voință, inițiativă; părinții care-l
vor răsfăța vor avea un tânăr care nu învață, nu muncește dar pretinde mereu; părinții care denotă
inconsecvență educativă, care oscileaă între răsfăț și severitate, vor forma un tânăr dezorientat, încăpățânat,
capricios și dificil în raporturile sociale.
„Educația copiilor presupune întâi de toate desăvârșirea propriei noastre educații, a sentimentelor
noastre.” Părinții trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproșabilă, de integritate și
educație aleasă, fiind formatorii unei generații, ca astfel copiii să-i poată urma avându-i ca model. „In
educația copiilor, mai întâi de toate trebuie să ne educăm noi înșine. Evident, căldura din familie educă
mult mai bine decât orice cuvinte, și, dimpotrivă, cuvintele anoste ale părinților obțin exact efectul contrar.”
Apoi, educația începe în momentul conceperii copilului. Inca din pântece mama va avea toată grija
să-i transmită copilului sentimente de liniște și afecțiune, dar și o alimentație sănătoasă, acestea având un
rol important în formarea lui, fiind climatul în care se dezvoltă.
Comportamentele copiilor se învață prin observarea unor modele în familie sau societate: „ într-o
grădiniță o parte din preșcolari au asistat la un spectacol dat de un actor care tot timpul se comportă violent,
agresând o păpușă mare din plastic. Observându-se copiii în zilele următoare s-a constat că aceștia se
comportau mult mai agresiv cu jucăriile și păpușile lor, în comparație cu ceilalți care nu asistaseră la
spectacolul respectiv. După opt luni, 40% din lotul experimental imitau acte agresive din categoria celor
văzute la spectacol. Rezulta rolul important jucat de exemplul celor din jur.” Toate acestea îl pot marca
profund, însă copilul va suferi mult mai puțin dacă „simte în el siguranță și dacă are încredere în părinți”.
Dar dacă vede atitudini nepotrivite „la un om în care are multă încredere, la părinți, frați, rudenii, etc., atunci
influența va fi mult mai mare asupra lui.
Direcția spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se va forma idealul său.
Acesta se formează din copilărie până la adolescență. Astfel, „când relațiile dintre părinți au fost
armonioase, idealul adolescentului include un model care le aseamănă.”
Un copil care nu a primit o educație corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit la
maturitate, sau poate toata viața în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, prin care să se autoeduce.
Lacunele relaționale, complexele, fluctuațiile sentimentale și toate problemele interioare ale omului sunt în
mare parte o consecință a unei educații familiale defectuoase. Greu va înțelege extrovertirea unei persoane
în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifesta în societate și altele asemenea, cineva
crescut de niște părinți care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i asculte problemele, să-l încurajeze la
nevoie, să-i ofere afecțiune. Se va adapta greu.
Responsabilitatea unui părinte în ceeea ce privește educația copilului său este una uriașă. În mare
parte cazurile de neadaptare socială, depresie, dependență, delincvență, perversiune, sinucideri, din rândul
tinerilor ( și nu numai), au ca substrat lipsa educației familiale corecte, sănătoase.
Totul se începe și se învață mai întâi în familie. „Dacă copilul nu învață să iubească în familie, de la
părinții săi, unde va învăța să iubească? Dacă nu s-a deprins încă din copilărie să caute fericirea tocmai în
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fericirea reciprocă, în ce porniri rele și vicioase o va căuta când va ajunge la vârsta maturității? Copiii preiau
totul și imtă totul...”
Principala condiție ca un copil să primeasca o educație corectă o reprezintă capacitatea părinților de
a o face, și în același timp, intensitatea și sinceritatea iubirii părinților.
Să fii părinte este cea mai grea meserie din lume, dar îți poate aduce și cele mai mari satisfacții.
Eforturile pe care le depui în creșterea și educarea copiilor tăi vor fi recompensate mai târziu, când vei avea
în fața ochilor un adult responsabil și respectat. Sunt multe tactici pe care sa le aplici pentru a fi un părinte
bun, dar fiecare părinte le va adopta pe cele pe care le considera cele mai potrivite pentru copilul său.
BIBLIOGRAFIE
• Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
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FAMILIA ESTE BAZA EDUCAȚIEI UNUI COPIL
PROF. ÎNV. PRIMAR ALBULESCU CAMELIA ADRIANA
LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU, JUD. OLT
„Viitorul unui copil este totdeauna fapta mamei sale.” -Napoleon
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. 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.
Familia este cea care pune bazele educației. 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.
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.
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 și 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.
Bibliografie:
1.Voinea, Mihaela, 1993, Sociologia familiei, Editura Universitatii, Bucuresti;
2.Sorescu, Maria Emilia, Berila, Ioan, 2005, Asistența socială – sistem și profesie, Editura
Universitaria, Craiova.
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ROLUL COLABORĂRII FAMILIE-ŞCOALĂ ÎN DEZVOLTAREA
PERSONALITĂŢII COPILULUI DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ PRIN
UTILIZAREA FORMELOR DE ÎNVĂȚARE DIRECTE ȘI ONLINE
PROF. ÎNV. PRIMAR ALECUȘAN ELENA GABRIELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUȚIU” BLAJ-TIUR,
STRUCTURA MĂNĂRADE
“Copiii nu sunt singurii care cresc. Și părinții cresc. Tot așa cum noi ne privim copiii, să vedem ce
fac cu viețile lor, tot așa ne privesc și ei pe noi, să vadă ce facem noi cu ale noastre. Nu le pot spune copiilor
mei să ajungă până la stele. Tot ce pot face este ca eu să mă întind spre ele.” Joyce Maynard
O educaţie de calitate se realizează atunci când, la procesul de formare a micilor şcolari participă în
mod armonios toţi factorii educaţionali. Relaţia de colaborare permanentă cu familia este una dintre
condiţiile esenţiale care asigură succesul şcolar.
O situație aparte o reprezintă educația în mediul online.
Ce face învățătoarea?
• Ține legătura cu toți elevii prin diferite modalități: classroom, messenger, whatsapp, teșefonic cu
cei care nu au conexiune la internet;
• Pregătește și desfășoară activitățile în online;
• Corectează temele elevilor și le oferă feedback;
• Selectează de pe internet și din alte surse materiale potrivite temelor abordate în cadrul lecțiilor;
Ce fac părinții în școala online?
• Asigură copilului, în limita posibilităților, participarea directă la cursurile online prin deținerea unui
dispozitiv electronic;
• Asigură conexiunea la internet;
• Asigură un climat propice studiului;
• Îi ajută să se conecteze la întâlnirea cu cadrul didactic;
• Îi supraveghează, îi încurajează, verificându-le temele;
• Îi învață pe elevi să-și accepte greșelile și să le corecteze, fără a-i certa sau învinui;
• Le insuflă copiilor dragostea pentru adevăr. Elevul și părintele trebuie să fie corecți, să nu caute
modalități prin care “păcălesc”învățătoarea;
Ce nu fac părinții în școala online:
• NU le fac temele copiilor;
• NU răspund în locul elevilor;
• NU răspund în locul elevilor.
Părinţii trebuie 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 anterioară, în care s-au format ei, iar copilul trebuie pregătit
corespunzător.
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..
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
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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
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., 1997;
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;
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STILURILE EDUCATIVE ALE PĂRINŢILOR ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA
DEZVOLTĂRII COPIILOR
PROF. PT. ÎNV. PREŞCOLAR, AMAGDEI RAMONA-ANCUŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PALANCA, BACĂU
Conceptul de atitudine educativă este definit de G. Allport ca „stare mentală constituită în
experienţă, ce exercită o influenţă dinamică asupra individului, pregătindu-l să reacționeze într-un mod
particular la un anumit număr de obiecte şi situaţii” (apud Stănciulescu, E., 1997, p. 91).
Stilul educativ al părinţilor, oferă condiţii optime pentru dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului.
Nu toate familiile sunt orientate spre aceleaşi valori şi atitudini educative. Numeroşi autori susţin că părinţii
care aparţin unor categorii sociale diferite, transmit copiilor valori diferite, datorită faptului că unii
valorizează autonomia, imaginaţia, creativitatea, iar alţii, respectul vârstei şi al regulii exterioare şi
capacitatea de a evita problemele (B.Bawin-Legros, A.Gauthier, 1996, p.153-159).
Dezvoltarea şi maturizarea normală a copilului depind de aceste stiluri educative ale părinţilor, în
măsura în care acestea îndeplinesc o serie de condiţii. Astfel, M. Voinea (1993, p. 63) apreciază că părinţii
trebuie:
- să fie conştienţi de necesitatea educaţiei pe care o dau copiilor;
- să aibă clar conturată în minte finalitatea acţiunilor educative;
- să aibă capacitatea de a-şi rezerva timp pentru aceste activităţi şi de a alege mijloacele adecvate
pentru desfăşurarea lor;
- să se pună de acord asupra acţiunilor pe care le întreprind
De-a lungul timpului, cercetările au pus în evidenţă mai multe modele de acţiune parentală (stiluri de
parenting). Elena Bonchiş prezintă următoarele stiluri:
1.Parentingul exigent combină niveluri înalte ale căldurii şi controlului, părinţii fiind centraţi pe copil.
Aceşti părinţi manifestă sensibilitate, afectivitate, le cer copiilor să se comporte potrivit vârstei, impun
disciplina prin respectarea unor reguli stricte, sunt consecvenţi în ceea ce priveşte propriul comportament.
Părinţii care adoptă acest stil solicită părerile copilului şi copilul este ascultat de câte ori doreşte să comunice
cu părintele.
2.Parentingul autoritar asociază un nivel înalt al controlului cu o slabă susţinere a activităţii
copilului. Părinţii autoritari impun standarde extrem de severe comportamentului copilului, pe fondul unor
ameninţări şi pedepse exagerate. Acest stil de disciplină parentală poate avea influenţe negative asupra
copiilor, manifestate prin neîncredere în capacitatea de a se descurca singuri. Deasemeni, părinţii autoritari
nu manifestă căldură sau afecţiune faţă de copii.
3.Parentingul permisiv include niveluri ridicate ale căldurii, dar şi niveluri scăzute ale controlului.
Astfel de părinţi sunt centraţi pe copil, exprimă un înalt grad de acceptare prin sensibilitate, toleranţă, dar
evită confruntările directe cu problemele comportamentale. Părintele nu comunică suficient de ferm cu
copilul şi apar dificultăţile de relaţionare. Aceşti părinţi permisivi cedează deseori în faţa insistenţelor
copiilor.
4.Parentingul neimplicat reuneşte niveluri scăzute ale căldurii şi controlului. Aceşti părinţi nu
încurajează şi nu susţin îndeajuns copilul, ceea ce duce la detaşare şi neimplicare emoţională, nu impun
reguli copilului, nu acordă prea multă atenţie şi sprijin (Bonchiş, E., p. 75-76).
Tot aceeaşi autoare ne prezintă şi impactul acestor stiluri de parenting asupra dezvoltării copiilor.
Stilul exigent este asociat cu rezultate pozitive ale copilului (Bonchiş, E, apud Harwood, Miller şi
Vasta, 2010, p. 734), cu reuşită şcolară, valori ridicate ale stimei de sine, dorinţă de afirmare, tendinţa de
independenţă, sunt prietenoşi, populari, receptivi la mesajele transmise de părinţi.
Stilul autoritar se soldează cu efecte negative asupra dezvoltării copiilor. Copiii sunt lipsiţi de
spontaneitate, iniţiativă scăzută, refuză responsabilităţile, stimă de sine şi încredere în forţele proprii
scăzute. Copiii pot deveni timizi, interiorizaţi, inhibaţi sau, din contră, rebeli şi autoritari. Acest climat
familial este considerat nepotrivit.
Stilul indulgent al părinţilor manifestă frecvent asupra copiilor bună-dispoziţie, dar aceşti copii tind
sa manifeste încredere de sine scăzută, responsabilitate socială absentă. Are loc deasemeni o creştere a
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comportamentelor adaptative ale copiilor, ca urmare a ignoranţei părinţilor. Copiii tind să fie impulsivi,
imaturi, dependenţi de adulţi.
Stilul neimplicat duce la ataşament insecurizant, copiii manifestând „o slabă competenţă socială, pe
măsură ce cresc existând posibilitatea confruntării cu riscul crescut al consumului de droguri, delicvenţă şi
cu alte probleme de sănătate psihică. În cazuri extreme, stilul neimplicat se transformă în neglijare, o formă
de abuz asupra copiilor, asociat cu o gamă de rezultate negative” (Bonchiş, E., apud Harwood, Miller şi
Vasta, p. 735).
Bibliografie:
1. Bonchiş, E. (coord.), 2011, Familia şi rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, Iaşi;
2. Stănciulescu, E., 1996, Teorii sociologice ale educaţiei, Editura Polirom, Iaşi;
3. Voinea, M., 1993, Sociologia familiei, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti;
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COPILUL, FAMILIA, SCOALA
AUTOR: PROF. INV. PRIMAR: ANCA-GHEORGHIU CARMEN
SC. GIMNAZIALA NR. 2, BUFTEA / ILFOV
Viata de parinte suie si coboara, cu bucurii si greutati. Una e sa te joci cateva minute cu un copil
dragalas si cu totul altceva sa-i dai zilnic de mancare, sa-l speli, sa-l duci la gradinita, la scoala, sa faci lectii
cu el, sa vezi ce-l doare, sa-i raspunzi la intrebari, sa te joci cu el, sa-i explici cate in luna in stele. Cateodata
iti vine sa urli la el sa te mai lase in pace, alteori, sa te ascunzi undeva ca sa furi cateva minute de somn. E
de inteles ......
Probleme apar mereu, dar e dureros cand auzi fraze: Copilul meu imi face probleme, ce sa-i fac ?
Suna de parca ar fi vorba despre o masina pe care o duci la mecanic: S-a stricat, vedeti cum o reparati !
Copiii nu ne fac probleme, ci AU probleme. Unele schimbari in comportamentul lor sunt normale,
apar pe masura ce cresc. Altele ne arata ca ceva nu le merge bine,, ca ei au o problema ce trebuie identificata
si rezolvata fara intarziere, o nevoie ce trebuie identificata si rezolvata fara intarziere.
Avem nevoie sa identificam cauza care a determinat acel comportament nedorit si putem incepe sa
o recunoastem punandu-ne cateva intrebari :
• Ce fac eu, ca parinte, in privinta lui (si nu ar trebui sa fac) ?
• Ce nu fac eu, ca parinte, in ceea ce-l priveste (si ar trebui sa fac) ?
• Are copilul meu o problema de sanatate ?
• Noi il iubim, dar el intelege ?
• Are un cerc de prieteni ? Cum se simte in mijlocul lor ?
• De cand a aparut acest comportament si de ce ma deranjeaza ? Ma deranjeaza doar pe mine ? Ce-l
precede ? Cine e de fata ? Ce urmareste sa obtina copilul: atentie, evitarea unei situatii neplacute, si una si
alta ?
• Ce schimbari au intervenit in viata lui si in viata familiei noastre ? De cand ?
In sapte ani de viata, copilul se dezvolta considerabil emotional, fizic si intelectual. Modelele
copilului sunt parintii, bunicii, fratii mai mari. Ei sunt influentati in bine sau in rau de modul in care se
comunica in familie, de vocabularul adoptat de adulti, de componentele: respect, iubire, toleranta, ajutoare,
cooperare existente.
Cu cat copilul creste, cu atat are mai mult de studiat. Multi parinti considera ca performantele scolare
depind de inteligenta nativa, de harul profesorilor, de dotarea materiala a scolii si de situatia financiara a
intretinatorilor. Ar fi bine sa se gandeasca la constatarile specialistilor, anume la 3 factori de care depinde
succesul scolar: STAREA EMOTIONAL – AFECTIVA, ALIMENTATIA SI SOMNUL.
Copilul ordonat, ascultator, politicos, muncitor, respectuos, cinstit, saritor va cuceri de indata
aprecierea tuturor. Mersul la scoala e o responsabilitate pe care copilul are nevoie sa si-o asume de la o
varsta frageda. Copilul are nevoie de exercitiu ca sa invete, ca noi toti, de altfel.
Triunghiul de aur: familie, copil, familie va fi trainic daca toti participantii se vor implica, vor
comunica eficient si isi vor uni fortele pentru a consolida personalitatea copiilor, punand bazele educatiei,
a celor 7 ani de acasa hotaratori in viata acestora.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA – UN GAND DESPRE MAMA CU ELEVII
ȘCOLII GIMNAZIALE ,,SZACSVAY IMRE” DIN ORADEA
PROFESOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA,
ANCA ELENA MIHALACHE
Un frumos proverb evreiesc spunea: Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat mamele
să aibă grijă în locul Lui de copiii Pământului.
Cine sunt mamele noastre? Sunt cele mai minunate ființe, făuritoare de mici oameni.
Mama este începutul tuturor începuturilor afirma cu toată convingerea poetul basarabean Grigore
Vieru.
Și pe bună dreptate, suntem datori să le cinstim, să le prețuim, să le fim recunoscători, să le iubim cu
toată ființa noastră. De fapt nici nu trebuie să le cerem copiilor, elevilor noștri, să facă asta. Vine dinlăuntrul
lor, în cel mai firesc mod.
Venirea primăverii deschide și mai mult sufletele însetate de iubire... iubirea părinților pentru copii,
iubirea copiilor pentru părinți. În martie e vremea florilor și a ,,mamelor-flori”. Mama... chipul îi radiază
de fericire când doi ochi strălucitori și nevinovați o privesc timid, în timp ce copilul îi oferă cu toată
dragostea lui pură și nemărginită cel mai prețios mărțișor, alături de cel mai sincer ,,Te iubesc, mama!”.
Cei șapte ani petrecuți alături de mamă sunt șapte cărămizi zidite în educația copilului:
dragoste, grijă, afecțiune, empatie, creștere, îndrumare, legătură divină.
Profesorul continuă în școală educația începută în familie, o completează, modelează caracterul
copiilor, formează conștient profilul viitorului absolvent.
Ca atare își propune să valorifice potențialului artistic și creativ al copiilor, prin intermediul
activităților artistice, plastice și practice, stimulând astfel curiozitatea și interesul elevilor de la Școala
Gimnazială ,,Szacsvay Imre” din Oradea, pentru diverse manifestări prilejuite de 1 Martie - Ziua
Mărțișorului și de 8 Martie - Ziua Mamei.
Astfel, elevii claselor a V-a au confecționat mărțișoare dintre cele mai inedite ori au ales un dar
simbolic de primăvară, pe care l-au oferit mamelor cu toată dragostea. La rândul lor, mamele le-au primit
cu chipul radiind de fericire.
Elevii claselor a VI-a și a VII-a au redactat scurte compuneri cu titlul ,,Un gând despre mama”, în
care și-au exprimat sincer sentimentele față de ființa care le-a dat viață și care i-a crescut. Li s-a cerut,
de asemenea, să descrie ce înseamnă pentru ei mama, așa cim o văd prin ochii lor de copii, să-i
mulțumească mamei pentru toate sacrificiile ei și să adreseze cele mai sinecer urări cu ocazia zilei de
8 Martie.
În plus, elevii s-au bucurat enorm să creeze propriul cadou simbolic pentru mama, pe care l-au
fotografiat și l-au postat pe platforma educațională a școlii, această activitate suplinind tema de casă
curentă, cee ace i-a încântat enorm.
Iată câteva frânturi din impresiile și emoțiile exprimate de ei cu acest prilej:
*Îmi iubesc mama foarte mult. Ea este pentru mine siguranța; este iubitoare și înțelegătoare. Îi
mulțumesc pentru că mă ajută, mă îndrumă, mă susține, îmi ascultă problemele, gândurile. Dacă sunt
îngrijorat mă liniștește și mă face să zâmbesc. Cu ocazia zile de 8 Martie îi doresc mamei mele toată
iubirea din lume, pentru că o merită! (Kacsor Patrick, elev cu C.E.S., clasa a VI-a)
*Mama pentru mine reprezintă ființa cea mai dragă de pe pământ. Promit să o iubesc, să o ascult,
să o respect mereu și îi doresc multă sănătate, fericire, viață lungă și tot ce-i mai bun pe lume.(Miron
Eduard, elev în clasa a VI-a)
*Mama în ochii mei este persoana pe care știu că mă pot baza oricând. (Madarsz Barbara, elevă în
clasa a VII-a).
*Am cea mai bună mamă din lume. Mă simt norocoasă că pot să cresc într-o atmosferă de dragoste
și că am tot ce-mi doresc. Nu pot spune cât de recunoscătoare sunt pentru că orice îi cer mă ajută, este
totdeauna lângă mine, pot discuta orice cu ea și mă învață multe lucruri.
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Dacă voi deveni mamă, vreau să fiu exact ca ea. De fiecare dată încerc să o surprind, dar nu există
nicio floare care să fie suficient de frumoasă pentru a-mi exprima dragostea față de ea. (Hekler Nora, elevă
în clasa a VI-a)
*,,Mama” – acest cuvânt magic... Pentru mine mama este un înger trimis trimis din Cer pentru a mă
ajuta să trec mai ușor peste greutățile vieții, fiindu-mi alături atunci când am nevoie de sprijin. O iubesc
din toată inima, o respect și o admir. Mama este pentru mine un exemplu de urmat pe tot parcursul vieții.
(Telegdi Aalexandra, elevă în clasa VII-a).
Fericit copilul care dă mamei sale mulțumirile și mângâierile pe care le-a primit! (Bersot)
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. ANDREI MAGDALENA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMAȘNEA
JUD.CARAȘ-SEVERIN
„Școala este a doua casă, dar prima școală este acasă!”
Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și
formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește
primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață
sănătoasă, în familie. „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul,
credința, toate acestea reprezentând bagajul lui educativ.
Să nu îi credeți pe cei care afirmă că la un an, la trei ani sau chiar la șase ani totul este un joc. Este o
idee veche asupra căreia pediatrii și psihologii de azi au revenit, concluzionând că personalitatea umană
poate fi modelată, iar creierul rămâne maleabil întreaga viață. Tot studiile actuale din domeniul psihologiei
scot în evidență faptul că primii șapte ani de viață au o importanță covârșitoare asupra viitorului fiecăruia
dintre noi, în toate domeniile, dar mai ales în materie de psihologie. Pentru părinții unui copil de vârsta
aceasta, este foarte important să cunoască etapele pe care acesta le traversează în dezvoltarea sa, pentru a-l
putea sprijini în experiența sa. Toți părinții își doresc un copil fericit și vesel, dar nimeni nu este pregătit să
facă față problemelor educative, care nu încetează să apară, și în fața cărora sunt mai bine înarmați atunci
când cunosc bine dezvoltarea copilului lor, din punct de vedere fizic, psihic, social, afectiv și intelectual.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Nu există o rețetă ce trebuie
respectată, pentru aobține rezultatul dorit, există sugestii și recomandări. Fiecare copil este unic, fiecare
părinte are povestea lui, fiecare familie are cultura și obceiurile sale. Primul mediu care îl ajută pe copil să
facă cunoștință cu educația, bunele maniere, regulile morale este familia. Psihologul Oana Maria Udrea
afirma: "Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi,
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului".
Prima lecție pe care părintele i-o predă copilului este legată de relația afectivă. Copilul care primește
atenția părinților, este copilul încrezător în forțele proprii, sentimental afectiv pe care părintele i-l transmite
îi crează acestuia deschiderea spre învățare, spre descoperire, spre asumarea regulilor de comportament,
spre stabilirea relațiilor viitoare. Tot Psihologul Oana Maria Udrea atrage atenția părintelui asupra nivelului
de vârstă al copilului, pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de
exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Părintele este oglinda copilului său. Degeaba îi spunem
copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude frecvent 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.
Primii șapte ani sunt cei mai importanți și definitorii în educația atitudinilor și obiceiurilor individului.
Relațiile care se stabilesc între părinți și copii în acest interval vor determina raporturile ce vor exista între
părinți și copii, între copil și societate pe tot parcursul vieții.
O lecție simplă pe care orice părinte poate să i-o ofere copilului său este cea legată de recompense.
Cele mai bune recompense, sunt cele gratuite. Învățați-l pe copilul dumneavoastră să le cunoască! Părintele
ar trebui să își exprime mulțumirea și bucuria atunci când copilul face o faptă bună. Exprimarea
sentimentelor este eficientă şi în administrarea pedepsei.
Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă.
În acești șapte ani petrecuți acasă, și nu numai, părintele are ocazia să îi ofere copilului exemple, situații,
din care poate cu ușurință învăța. Câteva ingrediente care se regăsesc în rețeta unui copil bine crescut, ar fi:
salutul, comportamentul în public, comportamentul cu prietenii, înțelegerea normelor sociale, manierele la
masă, recunoașterea greșelilor, tact și toleranță. Rămâne ca fiecare părinte să hotărească, în final, care vor
fi propriile sale metode educative și care va fi atitudinea adoptată față de copil-o relație de încredere, de
respect, de securitate și de afecțiune.
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Un copil nu poate avea, decât cu rare excepții, părinți mai buni decât cei pe care îi are. Cu siguranță,
ca și în cazul altor domenii și în educația unui copil există momente când totul pare zadarnic, dar rezultatele
nu vor întârzia să apară dacă părintele acționează cu perseverență.
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BUCĂTĂRIE MOLECULARĂ SAU ALCHIMIST ÎN BUCĂTĂRIE
-STUDIU DE SPECIALITATEPROF. ANDREI MIHAELA- IULIANA,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU”,
COM. NICOLAE BĂLCESCU, JUD. BACĂU
Mulți numesc bucătăria moleculară, bucătărie experimentală pentru că acest nou concept ține seama
de procesele chimice și fizice care au loc și mai puțin de măiestria bucătarului sau de exactitatea rețetei pe
care o urmează.
Gastronomia moleculară, probabil o viitoare știință, dorește să explice pe înțelesul tuturor procesele
complexe care au loc la prelucrarea alimentelor și să le înlocuiască cu altele mai simple, ajutate de substanțe
specifice.
Preparatele gătite pe baza unor rețete moleculare sunt
îmbinări între ingredientele obișnuite din bucătăria noastră și unele
substanțe specifice laboratoarelor, cu scopul de a obține feluri de
mâncare spectaculoase: popcorn lichid, spaghete cu gust de căpșune
sau rucola, baloane de mozzarella, mărgele de caviar cu gust de
whisky.
Noul trend în gastronomie a fost lansat de către chimistul și
cercetătorul francez Hervé This, cel care a lansat noua idee. El este
cel care a demonstrat că o formulă chimică poate da naștere unor
feluri de mâncare gustoase, divers colorate și frumoase. În definitiv,
orice mâncare are la bază unul sau mai multe procese chimice, fizice
sau fizico- chimice între două sau mai multe ingredient. De exemplu
pentru a obține un mousse perfect e nevoie doar de apă, grăsime și aer, deci dacă ai cacao mai adaugi două
substanțe chimice (apă și aer) și mousse-ul perfect este la tine pe masă!
Începutul bucătăriei moleculare a lui This se află prin anii ’80, când, dorind să gătească un sufleu
pentru o cină cu prietenii a dat greș. Motivul? În loc să adauge ouăle unul căte unul așa cum spunea rețeta,
This le-a adăugat pe toate odată iar rezultatul a fost un fiasco total și o cină ratată. Astfel a început lupta de
demontare a miturilor ”sfaturi de la bunica”, ”trucuri
secrete” etc. A experimentat rețete cunoscute, a
încercat rețete vechi să vadă dacă reușesc și a căutat
explicațiile din spatele eșecurilor. În anul 1988 lui
Hervé This i se alătură și colegul șău Nicholas Kurti.
Împreună au găsit și termenul care avea să definească
noul domeniu în care experimentau: gastronomie
moleculară. Încet, încet, cei doi au invitat oameni de
știință si bucătari care să participe cu succes la
programul lor. Din 1995 a înființat un grup
permanent de gastronomie moleculară la Collège de
France, a publicat cărți, a fost consilier al ministrului
educației din Franța și a ținut numeroase discursuri
despre noul fel de a găti.
Din 2001 Hervé This a transformat bucătăria în știință. A pus la punct un sistem de formule care
arată ce se întâmplă atunci cand mixezi, coci, prăjești sau călești anumite alimente. În urma acestor cercetări
au rezultat noi și noi rețete prin combinarea diverselor arome și substanțe. Pentru demonstrație a creat o
formula care descria în componente fizice și chimice un fel de mâncare inexistent și a solicitat unui bucătar
să introduce ingredient reale în această formula. Preparatul care a rezultat a fost pe placul clienților care au
gustat scoici Saint-Jacques într-un sos de portocale amare.
Treptat bucătăria se transformă în laborator. Noua denumire a acestui mod de a găti te trimite cu
gândul la experimente chimice făcute în laborator, așa că pentru a încerca preparate moleculare vom deveni
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”alchimiști în bucătărie”. Ceea ce știam despre gătit se poate transforma foarte spectaculos cu noile rețete
care presupune joaca cu geluri, emulsii și agenți de solidificare. Este nevoie de un kit de bucătărie
moleculară care conține instrumente de măsură și aditivi alimentari. Cu ajutorul lui se pot face spaghete din
supa de roșii, bezele pufoase cu gust de lămâie sau caviar cu gust de fructe. Pentru doritorii de filme SF se
găsesc echipamente care îngheață cu azot lichid sau transformă lichidul în spumă, dănd o nouă intrebuințare
bucătăriei.
Contestatarii E-urilor și aditivilor pot spune cu siguranță că acest tip de preparare a hranei nu este
sănătos și că nu ar trebui să devină un mod de a ne alimenta la scară largă. Totuși până la proba contrarie,
bucătari celebri au preluat ideile lui Hervé This și le-au promovat în meniurile restaurantelor. Deci bucătar,
chimist sau alchimist?
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IMPORTANȚA EDUCĂRII COPILULUI ÎN FAMILIE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4, VULCAN, JD. HUNEDOARA
STRUCTURA GRADINIȚA P.N.
PROF. ÎNV. PREȘC. ANGHEL AMELIA
Familia are un rol esenţial în educaţia copilului. Familia este nucleul în care copilul se formează ca
om. Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio - umană şi a căror educaţie lasă
amprente, uneori pentru toată viaţa deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi ȋn toate. Motivul? Iubirea sinceră pe
care le - o poartă! Admiraţia lor pentru părinţi este mare, idolatrizându - i chiar, aşa că, micuţul este oglinda
fiecărui părinte.
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 ; 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.
Cercetarile arată că perioada dintre copilăria timpurie și prima clasă primară este crucială pentru
dezvoltarea copilului. Comparativ cu părinții ai căror copii nu au frecventat grădinița, cei care au optat
pentru urmararea programului instructiv- educativ în grădiniță au aspirații ocupaționale mai ridicate pentru
proprii lor copii și o satisfacție în privința performanțelor școlare ale acestora. Implicarea familiei în
procesul de pregătire din perioada preșcolară este considerată de o deosebită importanță, cu efecte pozitive
asupra performanțelor școlare. Crearea practicilor educaționale care să încurajeze parteneriatul familiegrădiniță reprezintă o primă etapă.„Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre
educaţii, a sentimentelor noastre”.
Părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproşabilă, de integritate şi educaţie
aleasă, fiind modele pentru copiiii lor. „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.”
Apoi, educaţia începe din momentul conceperii copilului..„Impresiile primite de prunc în timpul
sarcinii în pântecul mamei sale determină în mare măsură starea lui fizică, afectivă şi chiar spirituală”.
Comportamentul plin de afecţiune al mamei este foarte important pentru formarea copilului.
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.
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? Copiii preiau totul şi imită totul…”
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.. Deci, 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
tinerii 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 ,, .
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. ȘCOLAR, ANGHELESCU IULIANA-AURELIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCAȘELE, LOC. FĂRCAȘELE, OLT
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor șapte ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară, educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii,
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă
într-un univers pe care-l creează părinţii.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR ANTAL ANDREEA
LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI CORVIN” HUNEDOARA
Educația se realizează atât prin intermediul procesului instructiv-educativ, cât și în cadrul activităților
extrașcolare, un rol important fiind deținut de familie. Între factorii educației, familia a fost și este
considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educația începe din
familie, unde se formează "ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter". Familia își aduce
contribuția în toate sectoarele educației, aici copilul făcându-și "ucenicia" pentru viața, cea morala
rămânând însă esențială prin substanța pe care i-o imprima familia.
Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la
dezvoltarea unei persoane. Aceasta 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură,
societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de
comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia
fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
Pentru educaţie morală şi formarea caracterului, familia este 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.
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.
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.
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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.
Trebuie reținut că faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine;
deprinderile şi convingerile "creionate" acum constituie baza modului de acţiune în viitor; atitudinile şi
comportamentele adulţilor cu care vin în contact (îndeosebi ale părinţilor) vor fi primele modele copiate cu
fidelitate de către copii.
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF SIMONA ANȚILĂ
COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA
Cei 7 ani de acasă – este o expresie care nu mai are o bază reală, pentru că, copilul pleacă de acasă
la vârste mult mai mici. Dar acest lucru nu face ca rolul familiei să se diminueze în devenirea copilului.
Această perioadă, în care ne formăm propriul caracter și în care aflăm despre bunătate și răutate, este cea
care face diferența dintre un om bine educat, care știe ce este generozitatea și unul care preferă să-și trăiască
viața imaginându-și că aceasta este doar o junglă.
Anii pe care ii petreci în familie sunt esențiali. Educația primită în această perioadă se oglindește pe
tot parcursul vieții. Părintele este dator să-i ofere copilului o educație bună, să-l facă pe copil să discearnă
între bine și rău.
Ori de câte ori ne supără atitudinea sau comportamentul unui copil sau a unei persoane adulte ne
gândim că nu este educat, nu are cei 7 ani de acasă.
Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însușit diverse reguli de
comportament.
Această expresie definește toate cunoștințele, comportamentele și atitudinile acumulate în primii 7
ani de viață.
Această perioadă este considerată culmea achizițiilor, este una dintre perioadele de intensă dezvoltare
psihică, deoarece copilul are o capacitate mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a
diverselor comportamente, limbaje.
Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste
informații, de către cine și în ce mod.
Este nevoie de însușirea responsabilității de a fi părinte, de a fi permanent conștient că cel mic ne
supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea
în diverse situații și va fi judecat, acceptat sau nu de societate.
Nu este de ajuns să ne controlăm limbajul și comportamentul în fața copilului, ci și exprimarea
diverselor sentimente, precum și a dorințelor și nevoilor.
Va trebui să ne impunem restricții, conduite și chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât
copilul să poată trage învățăminte atât din situațiile și întâmplările frumoase din viața noastră, cât și din
cele negative.
Unele dintre însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții. Altele
influențează dezvoltarea de mai târziu. Un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit se va adapta
foarte greu într-un grup, va avea tendițe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forțele proprii.
Înainte de a judeca o persoană și de a-i pune eticheta, să ne gândim la ceea ce se ascunde în spatele
unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalți.
Educația este cea mai de calitate “haină“ pe care copilul o poate îmbrăca, iar haina a fost cumpărată
din banii strânși în cei 7 ani.
Bibliografie
www, Site pentru părinți
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EDUCATIA IN FAMILIE
CEI SAPTE ANI DE ACASA !
PROF. ANTON ANILENA
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAILA
Educația începe din sânul familiei, se consolidează prin informație la școală și se dezvoltă
continuu prin cunoștințe și norme. Responsabilitatea părinților este majoră, întrucât ei se fac
răspunzători de primele repere în ceea ce privește educația comportamentală și educația civică.
Încă din primele luni de viață, copilul este învățat primele repere, cum și când să facă diverse
activități. Prin puterea exempului, părintele dă noțiuni despre bine și rău, despre reguli de comportament
care îl vor ajuta pe copil să se integreze, să fie acceptat și lăudat pentru educația primită.
Momentul în care copilul se abate de la regulile de conduită prestabilite de normele societății, nu
copilul este învinuit direct, ci părinții săi, care nu au știut să îi ofere educația celor 7 ani de acasă. Trebuie
menționat și faptul că un copil, în primii 7 ani (aș adapta 6, întrucât la 6 ani se merge mai nou la clasa zero),
până să înceapă școala, merge și la creșă, sau grădiniță, unde primește lecții despre cine este el și cum
trebuie să se comporte într-un grup, care îi sunt responsabilitățile și drepturile.
Cu toate acestea, tot părintele este cel care poartă pe umeri grija unei educații corespunzătoare. În
ciuda programului încărcat, acesta trebuie să găsească timp să îl învețe pe copil lecțiile esențiale despre
disciplină, valori și principii, pentru a se dezvolta frumos.
Momentul intrării la școală, când lucrurile devin serioase, este pragul evaluării, când copilul trebuie
să aibă întreg bagajul de cunoștințe necesar pentru a interacționa bine cu cei din jur. Poate v-ați întrebat
care exact sunt toate acele lucruri pe care copilul trebuie să le știe la sfârșitul celor 7/ 6 ani. În acest sens,
am realizat o listă a bunelor maniere pe care copiii trebuie să le cunoască pentru a dovedi educația parentată
ce le-a fost oferită.
Un copil de 3 ani trebuie:
• să salute
• să privească persoana cu care vorbește
• să se spele pe mâini înainte și după masă
• să stea cuminte în timpul mesei
• să folosească tacâmurile
• să spună „te rog frumos” și „mulțumesc”.
Un copil de 10 ani trebuie:
• să poată conversa cu un adult
• să cunoască bunele maniere în timpul mesei
• să răspundă la telefon și să preia mesaje
• să se autocontroleze în spații publice
• să își păstreze curat în cameră
• să fie punctual.
Un adolescent de 15 ani trebuie:
• să inițieze o conversație și să își dorească să fie în compania adulților
• să facă ordine din proprie inițiativă
• să știe să respecte și să nu îi deranjeze pe cei din jur
• să fie protector și darnic cu frații săi
• să fie recunoscător față de părinți și alte persoane care merită acest comportament.
Bunele maniere îi oferă copilului instrumentele de care are nevoie în viață. A-l învăța pe cel mic
aceste lecții presupune să ai răbdare și să conștientizezi că învățarea este un proces treptat. Însă mai presus
de orice lecție verbală este exemplul pe care îl oferi. Credibilitatea mesajului scade, făcând informația strict
un aspect teoretic, insignifiant.
Scriitoarea Sheryl Eberly îndeamnă părinții să își laude copiii atunci când se comportă manierat,
întrucât acest fapt întărește dorința de progres: „Principiile care guvernează eticheta se bazează pe respectul
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pentru noi înșine și pentru cei din jurul nostru. Ele îl învață pe copil să-i trateze pe ceilalți cu bunătate,
înțelegere și să țină cont de sentimentele acestora. De asemenea, copilul va căpăta încrederea în sine pe care
i-o va da faptul că știe ce și când trebuie făcut. Această încredere crește odata cu abilitatea copilului de a-i
percepe pe cei din jur și de a lega relații care să îl mulțumească.”
Ce spun parintii despre cei 7 ani de acasa?
Cei 7 ani de acasa insemna mai mult reguli de bun simt, igiena, respect, pe care un copil trebuie
sa le invete de la parinti, pana sa mearga la scoala., dar care desigur ca parintii le tot repetam pana
se fac mari;
1.sa asculti pe cineva cind iti vorbeste
2. sa nu vorbesti cu gura plina
3. sa te speli pe miini dupa ce ai fost la toaleta...sau cind vii de undeva
4. sa spui adevarul
5. sa nu fii agresiv
6. sa dai buna ziua/la revedere
7.sa iti asumi responsabilitatea pentru ce faci
8.sa respecti pe cei din jur
9. sa nu scuipi pe strada
10. sa nu vorbesti urit
11. sa nu te intinzi pe masa cand mananci
12. sa nu te urci cu picioarele incaltate in pat
13.sa respecti proprietatea personala si a celorlalti (sa nu strici/distrugi)
14.sa spui multumesc
15. sa te spelli pe dinti seara/dimineata
16 sa nu te scobesti in dinti/ori alte parti... cand vorbesti cu cineva/public (autor: Michelle-USA)
Eu cred ca se acorda mult prea multa importanta unui concept ce dateaza din strabuni. In primul rand,
termenul e expirat...se considera ca pana la 7 ani copilul statea acasa, eventual cu mama, iar la 7 ani pleca
la scoala, se desprindea de familie. Ceea ce acum nu mai este cazul. De la 3 ani e la gradinita si de la 6 la
scoala.
Pai pentru mine, cei 7 ani de acasa inseamna:
1. Sa-si poata evalua obiectiv pozitia in raport cu o situatie. (Trebuie sa stie ce-i place, ce-i trebuie,
ce poate fi un pericol, ce nu vrea sa faca, etc.)
2. Sa stie sa isi sustina parerile si sa-si apere interesele fara a deranja pe cei din jur. (Sa foloseasca
un limbaj politicos, sa nu se miorlaie, sa nu fie obraznica, dar sa exprime ceea ce simte, nu sa evite sa-si
spuna parerea)
3. Sa fie atent si implicat in ceea ce se intampla in jur, ca sa poata evita situatiile cu potential
periculos si, ca revers al medaliei, sa poata oferi un ajutor la timp cuiva. (Incepand de la salutul
persoanelor cunoscute, continuand cu atentia acordata traficului, pietonilor, adica sa nu mearga pe strada
cu castile in urechi, trimitand SMS-uri, izbindu-se de alti pietoni si ignorand culoarea rosie a semaforului,
de exemplu .
4. Sa stie sa piarda (si automat, sa-si focalizeze frustrarea spre ceva constructiv) dar si sa castige
cu eleganta (fara a-l umili pe cel care a pierdut)
Lucrurile astea se invata mai mult prin copierea parintilor si a altor educatori, mai degraba decat din
predici si povesti. Asa ca e de maxima importanta ca parintii sa fie un exemplu pentru cei mici.
Si e important, de asemenea ca independenta copiilor sa fie stimulata, pentru ca daca in mica copilarie
e mereu altcineva care sa-i ia deciziile, copilul va tinde spre una din cele doua extreme, ori va incerca totul,
ca sa-si afirme independenta, ori va evita totul, dintr-un exces de prudenta. Pe cand, daca e obisnuit de mic
sa infrunte niste situatii si sa faca niste alegeri (evident, pe masura lui, si controlate de adult) ii va fi mult
mai usor sa ia hotararari in ceea ce-l priveste.
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IMPORTANȚA CELOR SAPTE ANI DE ACASĂ
PROFESOR ANTON ANTONIO FLORIN
SCOALA GIMNAZIALA “DIMITRIE CANTEMIR” ORADEA, JUD. BIHOR
Un vechi proverb englezesc spune: „Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!”
Nu suntem singuri pe pământ! Trăim într-o comunitate. Indiferent de rasă sau de locul unde ne aflăm,
există reguli universale de comportament în societate, care implică o ţinută morală şi o prezenţă fizică, în
armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convieţuire, bazate pe respectul reciproc.
Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne dezvăluie
mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul nostru.

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Politeţea - oglinda familiei
Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal
prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie
ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care
să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.
Educatia primita in familie
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege,
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
• Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
• Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
• Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
• Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
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sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă
noi.
• Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
• Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru a
o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
• Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.
Gradinița, Școala sau oricare altă Instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de
acasă, acestea doar o pot perpetua.
SURSĂ:
• https://www.desprecopii.com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentialepentru-succesul-viitorului-copilului.htm
• https://deweekend.ro/despre-politete-si-eleganta-politete-si-bun-simt/
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EFICIENTA RELATIEI FAMILIE – GRADINITA – SCOALA
P.I.P. ANTON DOINITA-MIHAELA
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DANGENI-BOTOSANI
Motto:”Fiecare copil pe care-l educam este un cetatean pe care il castigam” Victor Hugo
In conditiile unui mediu al schimbarilor de ordin social,din ce in ce mai pregnant se simte nevoia
eficientizarii relatiilor familie-gradinita-scoala,deoarece educatia este o actiune la care contribuie
familia,gradinita,scoala si intreaga societate.Psihopedagogia moderna centrata pe copil,se bazeaza pe
convingerea ca familia este principalul educator si cu cel mai mare potential de modelare.
Informarea si formarea parintilor in ceea ce priveste scolaritatea copilului presupune ca cel putin
fiecare parinte sa cunoasca:obligatiile legale privind educatia copilului;drepturile de care dispune pentru
educatia copilului;importanta atitudinii lui pentru reusita scolara a copilului;metodele de colaborare cu
scoala.
In acest scop este necesar un dialog intre cadre didactice si parinti.Parintii trebuie sa fie pregatiti
pentru a juca rolul lor educativ in colaborare cu cadrele didactice.Scolile trebuie sa asigure parintilor
asistenta necesara.
Colaborarea dintre familie-gradinita-scoala presupune nu numai o informare reciproca cu privire la
tot ceea ce tine de orientarea copilului ci si inarmarea parintilor cu toate problemele ce intervin in formarea
si educarea copilului.
Familia reprezinta elementul cheie in educarea copilului,exercita o influenta deosebit de adanca
asupra copiilor.Primele notiuni educative pe care copilul le primeste sunt cele din familie.In familie se
contureaza caractere.
Mica scolaritate este perioada cand se modifica substantial regimul de munca si de viata al
copilului.Copilul se adapteaza mai usor acestui regim daca a frecventat gradinita ,aceasta contribuind intro masura semnificativa la formarea si dezvoltarea aptitudinii de scolaritate.
Pregatirea copilului pentru scoala este considerata tot mai mult”functia majora”,obiectivul formativ
final al activitatilor instructive-educative din gradinita.Un rol important in pregatirea copilului pentru scoala
revine indeplinirii obiectivelor ce vizeaza comportamentele psiho-sociale ale personalitatii copilului si care
contribuie in mod direct la integrarea si adaptarea sa optima in raport cu mediul de viata si activitatea
specifica scolara.
Preocuparile firesti in acest sens se impun a fi amplificate prin colaborarea gradinitei cu scoala.Pentru
a depasi pragul dificil al scolarizarii am desfasurat multiple activitati comune gradinita-scoala.In activitatile
comune desfasurate am facut referire la scoala,scolari,am creat diverse scenarii cu aceasta tema sau
subiect,am organizat vizite reciproce ale copiilor la scoala si la gradinita,prilej cu care copiii
socializeaza,cei mici se acomodeaza cu bancile,cu sala de clasa etc.
Colaborarea familie-gradinita-scoala ar trebui sa se bazeze pe continuitate in obiectivele urmarite,in
continuturi,in mijloace de realizare a sarcinilor la nivel institutional etc.De aceea invatatorii trebuie sa aiba
o buna si permanenta colaborare cu educatoarele,urmarind in mod special cunoasterea reciproca a
programei prescolare/scolare.
Invatatorul,cu rabdare,pricepere si daruire,trebuie sa se apropie de mintea si sufletul fiecarui copil si
sa-l inaripeze pentru a merge mai departe in viata.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. APOSTOL IULIANA- ANDREEA
ȘCOALA GIMNAZIALA ”DIMITRIE POMPEIU” BROSCAUȚI
Familia este cel mai important mediu pentru educarea unui copil. Este adevărat faptul că școala
contribuie în mare măsură la educarea tinerei generații. Dar, oricât de mult și-ar da interesul școala, fără
sprijin din partea familiei, nu se obține performanță.
Este necesară implementarea unor proiecte educaționale care să aibă ca parteneri școala- familiacomunitatea. Doar împreună efortul depus poate da roadele așteptate.
Atunci când sunt mici, copiii învață prin imitație. De aceea este vital ca exemplul oferit de familie să
fie unul demn de urmat. Adultul de mai târziu se va comporta la fel ca modelul lui în viață – tata sau mama.
Dacă într-o familie conflictele sunt la ordinea zilei, copilul va crede că asta înseamnă o familie normală.
Dacă familia va oferi un model de înțelegere, toleranță, sprijin, iubire, toate acestea vor face parte din
desăvârșirea personalității copilului.
Celebra zicală ”cei șapte ani de acasă” nu apărut întâmplător. Nu luăm în seamă faptul că elevii vin
la școală la 6 ani în clasa pregătitoare. Trebuie să interpretăm citatul ca pe o metaforă a vieții, subliniind
încă o dată rolul deosebit de important pe care îl are familia în viața și în educația unui copil.
În unele familii cu un singur copil, părinții trebuie să lucreze și la educarea egoismului, deoarece totul
se învârte în jurul ”boțului de aur” iar acesta poate crede că totul i se cuvine. Și în acest caz intervine
educația prin oferirea de exemple și situații concrete care să demonstreze că egoismul nu este un lucru
benefic.
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PROIECT EDUCAȚIONAL
”GRĂDINIȚA – A DOUA FAMILIE”
ED. ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT
GRĂDINIȚA PP NR. 12, IAȘI
PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI: 01-05.03.2021
COORDONATORI: educatorii grupei mijlocii ”Piticii”
SCOP: realizarea unui climat de cooperare grădiniță-familie prin desfășurarea unor activități școlare
și extrașcolare. Consolidarea unei atitudini pozitive, a unui comportament dezirabil și îndreptarea
comportamentelor negative.
OBIECTIVE:
Deprinderea unor comportamente pozitive;
Însușirea și utilizarea unor formule de politețe;
Cunoașterea membrilor propriei familii;
Implicarea părinților în actul educațional;
Stimularea participării la activități extrașcolare.
GRUPUL ȚINTĂ: preșcolari din grupa mijlocie ”Piticii” și părinții acestora.
RESURSE MATERIALE: laptop/ tabletă/ telefon, internet, coli albe de hârtie, lipici, creioane
colorate, carioci, acuarele, aparat foto, etc.
ACTIVITĂȚI (denumire, data, loc de desfășurare, responsabili):
Nr. Denumire activitate
Data
Loc
de Responcrt.
desfășurare sabili
1.
”La început de drum”
01.03.2021 Online
Educatorii
Proiectul este prezentat părinților prin intermediul
grupei
unui webinar inițiat de educatorii grupei.
mijlocii
”Piticii”
2.
”Cuvinte magice”
Educatorii și preșcolarii urmăresc un scurt video în
Părinții
care sunt redate formule de politețe.
copiilor
https://www.youtube.com/watch?v=0vLROKXkmMs
Copiii, îndrumați de educatori, amintesc formulele de
Sala
de
02.03.2021
grupă
politețe pe care le-au observat în filmuleț (Bună
dimineața!, Bună ziua!, La revedere! etc.) și adaugă la
acestea alte ”cuvinte magice” pe care le cunosc (Te
rog!, Mulțumesc! etc.). Formulele de salut și politețe
vor fi scrise și expuse în grupă într-un loc vizibil.
3.
”Așa da, așa nu”
Educatorii urmăresc împreună cu preșcolarii un
filmuleț în care sunt prezentate, prin comparație,
Sala
de
comportamente pozitive și negative.
03.03.2021
grupă
https://www.youtube.com/watch?v=QXtRdcgZo9E
Copiii remarcă comportamentele pozitive și atitudinile
pe care trebuie să le urmeze și ei.
4.
”Eu și ai mei”
04.03.2021 Sala
de
Preșcolarii aduc la grădiniță poze în care pot fi văzuți
grupă
cât mai mulți membri ai familiei (părinți, frați, bunici,
etc.). Copiii își prezintă familia, apoi redau prin desen
o activitate preferată pe care o desfășoară acasă, în
familie. Desenele primesc aprecieri din partea
educatorilor și sunt expuse în sala de grupă.
5.
”La final ... concluziile”
05.03.2021 Online
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Educatorii prezintă părinților rezultatele proiectului
desfășurat pe parcursul unei săptămâni. De asemenea,
pe pagina de facebook a grupei și pe site-ul grădiniței
sunt distribuite fotografii realizate în timpul
activităților desfășurate și link-urile folosite.
REZULTATE AȘTEPTATE: implicarea copiilor și a părinților în activitățile propuse;
MEDIATIZARE ȘI EVALUARE: popularizarea proiectului pe pagina de facebook a grupei și pe
site-ul grădiniței.
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FAMILIA – PRIMA ȘCOALĂ A EMOȚIILOR
PROF. ÎNV. PRIMAR ARDELEAN CRISTINA-DANIELA
ȘCOALA GIMNAZIALA „I. G. DUCA” PETROȘANI
„Viaţa de familie este prima şcoală a emoţiilor.” Daniel Goleman
Familia există din cele mai vechi timpuri, dar a cunoscut modificări de la o societate la alta. Copilul
a devenit treptat centrul familiei sale. Rolul educativ al părinţilor este legat de apariţia sentimentului familiei
şi a sentimentului copilăriei
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.
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. Este unanim recunoscut faptul că 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 social și moral.
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 săşi 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 handicapat pe
viaţă. Baza emoţională se construieşte în primele optsprezece 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 tip de informaţii.
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.
Dacă vrem ca şi copiii noştri să rămână cu picioarele pe pământ, trebuie să aşezăm responsabilitatea
pe umerii lor. Cele mai preţioase cadouri pe care le putem oferi copiilor sunt rădăcinile responsabilităţii şi
aripile independenţei. Un aspect foarte important este învăţarea din timp a valorilor.
O problemă educativă majoră care trebuie să stea în atenţia părinţilor este cea a disciplinării.
Disciplinarea nu se confundă la nici o vârstă cu dresajul, ci ea reclamă întotdeauna foarte multă dragoste şi
inspiraţie.
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Dintre dimensiunile caracteriale, formarea încrederii de sine ocupă un rol important. În exersarea
acestei atitudini se recomandă ca adultul să inoculeze copilului o ierarhie autentică de valori, mai ales astăzi
când banul şi aspectul fizic au provocat o criză axiologică atât de pronunţată.
Fără îndoială că încrederea în forţele proprii este condiţionată şi de opiniile celor din jur, dar
depinde şi de mijloacele utilizate pentru disciplinare.
Un copil ar putea avea calităţi deosebite, dar, dacă nu are un simţ corect al valorii de sine, va intra în
viaţă cu acest dezavantaj.
Părinţii trebuie să decidă care va fi calitatea vieţii lor şi apoi să aplice disciplina necesară pentru a
atinge această calitate, altfel, viaţa va împinge familia în direcţii diferite, iar copiii vor deveni mai degrabă
victime decât învăţăcei. Ar trebui să gândim despre copiii noştri că sunt o binecuvântare pentru noi, astfel
vor dovedi la rândul lor că sunt o binecuvântare pentru cei care-i înconjoară cu dragoste.
Părinţii sunt cheia capacităţii copiilor de a învăţa şi de a reuşi în toate direcţiile.
BIBLIOGRAFIE :
R. Campbell, G. Chapman „Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor”, Ed . Curtea Veche Publishing,
Bucureşti, 2000.
E. Stănculescu, „ Sociologia educației familiei ”, Ed. Polirom, Iași, 1997.
M. Golu, „ Dinamica personalităţii ”, Ed . Geneze, Bucureşti, 1993.
R . Vincent, „Cunoaşterea copilului”, E . D . P ., Bucureşti, 1972.
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COPILUL MEU – OGLINDA MEA
PROF. IOANA – DANIELA ARDELEAN
LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” – HIDA, SĂLAJ
”Când ai rezolvat problema controlului asupra atenției copilului, atunci ai rezolvat toată
educația” Maria Montessori
Rezultatele școlare ale elevilor sunt influențate de foarte mulți factori externi ( moștenirea genetică,
gradul de inteligență al acestora, mediul, etc.) dar și de alți factori care influențează hotărâtor rezultatele
școlare ale copiilor, succesul în plan emoțional şi social.
Dacă părinții înțeleg că toți acești factori se află în permanență la îndemâna dumnealor, sunt esențiali
și asigură succesul, putem spune că educația, în proporție covârșitoare, a fost realizată în familie.
Din păcate, studiile ultimilor ani, având ca și punct de pornire mediul de proveniență al elevilor,
demonstrează că insuccesul școlar este cauzat tocmai de acest mediu, care a devenit din ce în ce mai
nefavorabil, neputând să asigure referințele culturale minime necesare pentru o dezvoltare școlară eficientă,
din cauză că acest mediu, nu asigură, în primul rând, o creștere și dezvoltare armonioase orientate spre
necesitățile copilului.
Așa cum știm cu toții, personalitatea copilului se formează de-a lungul creșterii sale și este puternic
marcată de „exemplele de conduită” pe care le poate vedea la cei din jurul lui, acele modele de urmat:
părinți, bunici, îngrijitori, frați, surori, familia lărgită, etc. În acest univers apropiat, copilul parcurge diverse
tipuri de relații menite să contribuie la conturarea și formarea unor viziuni și percepții proprii cu privire la
normele sociale, la regulile de comunicare și la principiile de bază, în vederea atingerii scopurilor și
obiectivelor ( care ar trebui să fie) propuse în viață.
Relația primordială în care copilul dobândește, în primii ani de la naștere, majoritatea experiențelor
care îl formează semnificativ este reprezentată de interacțiunea și comunicarea cu proprii părinți. Dacă
părinții își înțeleg și își joacă corect și asumat rolul în primii ani de viață ai copilului, dezvoltarea psihică a
acestuia poate fi stimulată, accelerată, desfășurată în manieră echilibrată, armonioasă sau dacă o fac într-un
mod greșit, dezvoltarea este întârziată, frânată cu producerea unor dezechilibre și dizarmonii, ce-i vor
periclita, mai târziu, modul de relaționare cu cei din jur și integrarea normală în viața socială și profesională.
Familia constituie mediul natural al copilului, însă acest mediu, a cărui influență asupra dezvoltării
individului este esențială, diferă mult de la o familie la alta. Pe de o parte, în funcție de societatea pe care o
reflectă, pe de altă parte, în funcție de propria sa structură interioară, dar și în funcție de experiența de
familie pe care au avut-o părinții copilului în calitatea lor de copii. Nu toate familiile își înțeleg rolul în
același mod. Toate preocupările, frământările, ambițiile părinților au influențe asupra copilului, îl copleșesc,
îl strivesc.
Familia este o lume care, în anumite împrejurări, trebuie să-și organizeze apărarea față de agresiunile
exterioare, pentru a-i proteja pe acei membri care sunt încă prea slabi pentru a le suporta fără prejudicii.
Sarcina familiei constă și în pregătirea membrilor săi pentru viață, nu să-i condamne la „închisoare”.
Cu cât părinții sunt mai capabili să perceapă mai realist și mai diferențiat, cu atât este mai mare șansa
de a se apropia de copil într-un mod adecvat nevoilor și potențialului său.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PREȘC. ARDELEAN NELI SIMONA
G.P.P. TOLDI-SALONTA
Educaţia formală, nonformală şi informală contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor şi la
dezvoltarea durabilă a societăţii umane. Educaţia este determinată de o sumă de factori, printre care familia
are un rol important fiind unul din factorii activi. Părinţii trebuie să se autoeduce şi să-şi controleze
comportamentul astfel încât să aibă o comportare prin care să le ofere copiilor, în permanenţă, exemple
demne de urmat. In procesul socializării copilului la mediul din grădiniţă un rol important l-a avut familia
copiilor. Putem spune deci că Grădiniţa şi Familia sunt doi factori primordiali în educaţia copiilor când se
fac primii paşi în viaţă. Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educaţia începe din familie, aceasta
fiind modelul pe care copilul îl imită şi-l urmează. În familie copilul îşi face pregătirea pentru viaţă; părinţii
sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul interacţionează constant încă din prima zi a
vieţii. Totodată, modul de viaţă al familiei este principalul reper în viaţă al copilului. Relaţia grădiniţă familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază, fundamentală: cunoaşterea familiei de
către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Căldura raporturilor dintre părinţi şi
educatoare, încrederea şi respectul reciproc se stabilesc prin schimbul de informaţii - pentru care trebuie să
găsim întotdeauna timpul necesar. Preocuparea părinţilor de a păstra ordinea şi curăţenia în casă îi va învăţa
pe copii să aibă grijă de igiena locuinţei şi a viitorului loc de muncă. Părinţii sunt modele în educaţia
intelectuală, estetică şi morală. Ar fi o greşeală dacă am socoti că educaţia intelectuală a copiilor revine în
întregime numai grădiniței şi că familia nu are nimic de făcut; la educaţia intelectuală a copiilor contribuie
exemplul părinţilor care studiază pentru ridicarea calificării lor profesionale, pentru perfecţionarea
cunoştinţelor de specialitate, în scopul obţinerii unor rezultate mai bune la locul de muncă. Exemplul
părinţilor în educaţia estetică urmăreşte să le dezvolte copiilor capacitatea de a descoperi ceea ce este
frumos în natură, în societate, în artă, în viaţa de toate zilele, să le dezvolte gustul pentru frumos, priceperea
de a-i aprecia în mod corect în activitatea lor. Natura îşi dezvăluie frumuseţea oricui se apropie de ea cu
dragoste ţi cu dorinţa de a o cunoaşte. Să nu desconsiderăm acest tezaur nesfârşit de frumuseţe. Să admirăm
împreună răsăritul şi apusul soarelui. Copiii învaţă de la noi cum aranjăm locuinţa; ei învaţă că există o
estetică a mesei realizată în aranjarea, prezentarea şi servirea felurilor de mâncare precum şi felul civilizat
de a lua masa. Conduita noastră trebuie să fie un exemplu personal de la gust, simplitate, eleganţă, politeţe,
sinceritate, demnitate personală, modestie şi curaj dar şi de combatere a urii, artificialităţii şi
necuviinţei.Viaţa noastră trebuie să fie model în orice clipă.
Colaborarea familiei cu grădiniţa este importantă în primul rând prin corelarea acţiunilor comune
dintre cei doi factori importanţi ai educaţiei, instituţie şcolară şi familie, apoi prin faptul că pune bazele
colaborării dintre aceştia pe toată durata şcolarităţii copilului. O colaborare reală, diadică are impact pozitiv
asupra realizării obiectivelor educaţionale în conformitate cu particularităţile de vârstă, cognitive, socioemoţionale şi comportamentale ale copiilor, şi, totodată vine în întâmpinarea situaţiilor în care factori
perturbatori pot influenţa dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului. Aspecte principale asupra
cărora educatoarea trebuie să insiste sunt: regimul zilnic din familie, relaţiile dintre părinţi şi unitatea
cerinţelor dintre aceştia în ceea ce priveşte educaţia copilului, la importanţa climatului afectiv pentru
dezvoltarea personalităţii copilului, la necesitatea cunoaşterii copilului, a nevoilor acestora şi a modului de
a i le satisface, la jocurile şi jucăriile copilului, adică a tot ceea ce ar putea influenţa dezvoltarea acestuia.
Acţiunile la care participă părinţii în grădiniţă sunt din ce în ce mai variate, atât ca domenii de implicare
dar şi ca specific. În realizarea unui parteneriat eficient grădiniţă – familie -comunitate, este indicat ca
educatoarea să implice familia si comunitatea în anumite activităţi instructiv-educative. Ocaziile de a
discuta cu părinţii pentru a găsi împreună soluţii la problemelor cu care se confruntă copilul sunt diverse:
discuţiile zilnice la sosirea şi plecarea copiilor, şedinţele cu părinţii, consilierea părinţilor ori de câte ori
este nevoie, lectoratele cu părinţii, activităţile extacurriculare, serbările şcolare precum şi diferite
evenimente la care sunt invitaţi părinţii. Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa copiilor
constituie momente de cunoaştere reciprocă şi de implicare în actul educativ. Astfel, prima serbare a
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”micilor prescolari ,care a coincis cu sosirea lui Moş Crăciun la grădiniţă, vizita la Biserica unde am
prezentat un program de colinde de Craciun, Magia Craciunului-spectacol de colinde la Casa de Cultura, a
stârnit emoţii puternice printre toţi participanţii: copii, educatoare, părinţi. Comunicarea cu părinţii, legătura
permanentă dintre grădiniţă şi familie, comunitate a făcut ca acest eveniment să se transforme într-un
moment de neuitat. Alte momente minunate desfăşurate cu copiii din grupa au fost: Sărbătoarea
Mărţişorului, Ziua mamei, Școala Altfel, vizita la biserica de Sf Pasti, vizită la Biblioteca Orăşenească, La
toate aceste activităţi părinţii care au fost disponibili au fost alături de noi şii aşteptăm de fiecare dată, pe
toţi părinţii, să participe la toate activităţile din grădiniţă Părinţii trebuie sprijiniţi să-şi cunoască copiii, să
le identifice nevoile şi să sprijine dezvoltarea şi creşterea lor armonioasă. Formele de colaborare nemijlocită
diferă în funcţie de scopul urmărit şi formele concrete de realizare. Conferinţele şi referatele prezentate pe
teme de dezvoltare a personalităţii specifice vârstei, pe relaţii intra şi inter familiale, au scopul de a face
cunoscute noţiuni de interes şi exemple de bune practici. Organizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor
fac posibilă o mai bună cunoaştere prin prisma rezultatelor muncii lor, participarea la activităţi
demonstrative îi ajută să cunoască metodele şi procedeele folosite şi le sugerează anumite modalităţi
concrete de îndrumare a jocurilor, de folosire a jucăriilor precum şi observarea modului de comportare al
copilului în colectivitate. Copiii simt dragostea şi apropierea părinţilor, nu numai prin bunăvoinţa şi
bucuriile ce li se oferă acasă ci şi interesul pe care părinţii îl acordă în realizarea activităţilor din grădiniţă.
Astfel copiii sunt mai siguri pe sine, trăiesc mândria de a-şi vedea părinţii în situaţii apropiate lor şi de a-i
aprecia şi mai mult. Părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea efectivă şi prin
emoţiile trăite alături de copiii lor, au prilejul de a sta foarte aproape de ei, de a-i înţelege mai bine, de a-i
observa şi de a fi fermi convinşi de buna colaborare cu instituţii şi specialişti în dezvoltarea psihică şi fizică
a copiilor lor prin participarea la desfăşurarea unui proces instructiv-educativ bine fundamentat şi organizat.
Bibliografie;
Curriculum pentru învățământul preșcolar, ed. Didactica Publishing House, Buc.2009
Revista Invățămăntului preșcolar și primar nr. 1-2/2014, ed. Arlequin, Buc, 2014
Educația timpurie, ed.Paralela 45, Pitești, 2009
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
P.I.P ARPEZEANU CRISTINA
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, 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.
Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a sentimentelor
noastre. 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.
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.
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. 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, rude, etc., atunci
influenţa va fi mult mai mare asupra lui. 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. 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
După cum văzut, 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. 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…
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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.
BIBLIOGRAFIE
• Psihologie generală, Andrei Cosmovici, Ed. Polirom, Iaşi, 1996;

43

EDUCAȚIA INCEPE IN FAMILIE
PROF. ARUȘTI FLORENTINA CRENGUȚA
LICEUL ȘTEFAN D. LUCHIAN, ȘTEFANEȘTI
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial.
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 7 ani de
acasă. 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.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme. 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
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„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
BIBLIOGRAFIE
Ilade, Corneliu, 2008, Influența modelului educațional familial asupra comportamentului deviant al
copilului în Educația la început de mileniu, editura Terra, Focșani
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
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PARTENERIATUL GRĂDINIȚĂ- FAMILIE – MIJLOC DE EFICIENTIZARE
A PROCESULUI INSTRUCTIV- EDUCATIV AL COPIILOR
PROF. ÎNV. PREȘC. ATĂNĂSOAIE ANA MARIA
GPN „CĂSUȚA POVEȘTILOR” VATRA DORNEI
Într-o societate care evolueaza sub imperiul schimbărilor permanente în toate domeniile, care solicită
individualului abilitati de adaptare rapidă la situaţii noi, educaţia trebuie să răspundă în primul rând nevoilor
individuale, asigurând în acelasi timp şansele de integrare şi dezvoltare socială personală. Una dintre
pârghiile de intervenţie care acţionează la nivelul educaţiei preşcolare şi care poate susţine acest deziderat,
este dezvoltarea unei relaţii parteneriale gradiniţă- familie- comunitate, definite printr-o comunicare reală,
constructivă în interesul copilului.
În primii ani ai vieţii, copilul îşi desăvârşeşte educaţia în cadrul familiei, urmând apoi ca în
dezvoltarea lui să se implice grădiniţa, instituţie care asigură un mediu primitor, propice valorificării
potenţialului fizic şi psihic al acestuia.
O relaţia eficientă între grădiniţă, familie şi comunitate este determinată de susţinere reciprocă.
Împreună putem educa preşcolarii pentru a deveni membri ai comunităţii capabili să respecte reguli de
convieţuire şi să urmărească respectarea propriilor drepturi.
Parteneriatul grădiniţă-familie-comunitate se referă la construirea unor relaţii pozitive între factorii
implicaţi, la o unificare a sistemului de valori, ceea ce va avea un efect benefic asupra copiilor.
Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa unui individ prin consecinţele
durabile pe care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Actualmente, atât evenimentele socioculturale cât şi cele educaţionale demonstrează nevoia de colaborare la toate nivelele: familial, şcolar,
comunitar, regional şi mondial.
Educaţia în grădiniţă este o acţiune unitară care nu poate fi separată de alte influenţe educative
exercitate asupra copiilor. Astfel, trebuie să fie o strânsă legătură între educaţia oferită în grădiniţă, în
familie şi în mediul social din care copilul provine.
Într-o lume aflată în permanentă schimbare, părinţii, cadrele didactice, comunitatea trebuie să
încurajeze sistemele de îmbunătăţire a educaţiei pentru a ajuta copiii să se dezvolte.
În ultimii ani au apărut nenumărate programe guvernamentale şi nonguvernamentale care au arătat
influenţa pozitivă pe care o pot avea parteneriatele educaţionale cu familia şi cu comunitatea asupra
educaţiei copiilor.
O educaţie de calitate nu se realizează decât prin implicarea tuturor mediilor responsabile, grădiniţăfamilie-comunitate, iar relaţia dintre acestea poartă denumirea de „parteneriat educaţional”.
O bună colaborare şi comunicare între familie şi grădiniţă este necesară, dar nu este suficientă pentru
buna dezvoltare a copilului. Aceasta trebuie să se poarte în jurul nevoii copilului de a fi în comunitate. Dacă
percepem copiii ca fiind unici, demni de respect şi înţelegere, vom putea crea pentru ei experienţe
satisfăcătoare, vom realiza o educaţie care răspunde nevoilor copilului, o educaţie centrată pe proces, nu pe
produs, vom asigura cele mai bune condiţii pentru o dezvoltare sănătoasă şi plenară.
Prin colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa şi sprijini educaţia copilului. Bazele
educaţiei se pun în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Tot ce învaţă copilul în grădiniţă pierde din
eficienţă dacă părinţii nu valorifică programul educativ acasă. Relaţiile de colaborare dintre părinţi şi
unitatea de învăţământ reprezintă primul pas către o educaţie deschisă, dinamică şi flexibilă.
Parteneriatul grădiniţă – familie reprezintă pentru părinţi prima experienţă de colaborare cu persoane
profesioniste din domeniul educaţiei în beneficiul copilului. Este necesar ca la începutul anului şcolar să li
se prezinte părinţilor misiunea şi viziunea grădiniţei, programul grupei, obiectivele în funcţie de nivelul
grupei, precum şi oferta de activităţi opţionale şi extracuriculare.
Grădiniţa şi familia trebuie să aibă acelaşi scop: dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului.
Familia trebuie să vadă în cadrele didactice un punct de sprijin un prieten, un colaborator.
Performanţa unui copil, gradul de adaptare la cerinţele grădiniţei depinde în mare măsură şi de
atitudinea pe care o are familia faţă de această instituţie de învăţământ. Dacă părinţii participă activ la
educarea copilului în cadrul grădiniţei, îl înţeleg şi îl sprijină mult mai bine, ajută la desfăşurarea procesului
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instructiv educativ, dar, totodată se bucură de copilul lor, de rezultatele obţinute în activitatea pe care o
desfăşoară. Implicarea părinţilor ajută educatoarea să înţeleagă mai bine copilul.
Atunci când familiile prticipă efectiv, când cadrul didactic reuşeşte să creeze o atmosferă sinceră,
deschisă, fără blocaje în comunicare beneficiari sunt toţi factorii implicaţi, dar mai ales copiii. O bună
relaţie grădiniţă- familie în scopul educării copilului constituie un pas către o adaptare optimă a copilului
la cerinţele şcolii.
Toate aceste motivaţii conduc la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre grădiniţă, familie şi
comunitate. În urma colaborării grădiniţei cu familia şi comunitatea cu toţii avem de câştigat. Primul
beneficiar este copilul, dar câştigă deopotrivă educatoarele, părinţii şi toţi cei implicaţi în educaţia acestuia.
În concluzie, putem afirma că reuşita devenirii umane a copilului depinde de colaborarea eficientă
dintre grădiniţă, familie şi comunitate.
Măiestria pe care trebuie să o dovedească educatoarea constă în crearea unor situații și cerințe care
prin importanța și necesitatea lor să declanșeze la copil un comportament adecvat situației date. Părinții și
educatoarele trebuie să fie un exemplu de urmat pentru copii. Einstein spunea că ” Singurul mod de a educa
este acela de a fi o pildă de urmat”.
Aș încheia cu un proverb chinezesc care spune că: „semeni fapte bune și culegi deprinderi, semeni
deprinderi și culegi caracter, semeni caracter și culegi un destin.”
Bibliografie
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Institutul European, Iaşi.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. AUGUSTIN MELANIA CARMEN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE COȘBUC” BAIA MARE, MARAMUREȘ
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.
Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze
de dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii
sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu
corespunde acestui model ideal.
Analizând situațiile concrete în care se manifestă acțiunile educative în familie, putem identifica mai
multe tipuri de părinți: unii înțeleg să-și armonizeze sistemul lor de acțiuni educative cu cele ale școlii, ale
specialiștilor în domeniul muncii educative; alții nu conștientizează efectele negative ale strategiilor
educative utilizate, sau, și mai grav, refuză să recunoască faptul că relațiile lor educaționale cu copiii sunt
deficitare. Aceștia din urmă sunt convinși că nereușitele educaționale, rezultatele slabe la învățătură,
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori străini, ori necunoscuți familiei.
Acțiunile educative ale școlii nu trebuie să neglijeze asemenea aspecte. Întrunirile cu părinții, mai mult sau
mai puțin organizate, trebuie să fie un prilej de a conștientiza consecințele imediate și de perspectivă ale
strategiilor lor educaționale.
Comportamentele educaționale ale părinților, chiar dacă sunt bine intenționate, pot avea efecte
negative asupra copiilor, din cauza neadecvării lor, a particularităților de vârstă și individuale, la situații
concrete de acțiune, la sistemul de cerințe adresate copiilor, etc.
Severitatea exagerată – manifestată prin interdictii, prin brutalitate și prin privațiuni de tot felul – își
va lăsa amprenta asupra personalității în formare a copilului. Astfel de părinți impun un regim de viață și,
în special de învățătură, peste limitele de toleranță psihologică și psihofiziologică specifică vârstei. Ei
impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activități recreative, la jocurile specifice
vârstei și utilizeaza frecvent pedepse care lezează demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. În afara
programului școlar, copiii sunt puși adeseori să învețe mai multe limbi străine, să desfășoare activități
artistico-plastice, sportive, etc, chiar dacă nu au aptitudini în acest domeniu.
Afirmând”facem totul ca să scoatem din el un om deosebit” sau “trebuie să facă ceea ce eu nu am
făcut pentru că nu am avut condițiile necesare”, părinții trebuie să înțeleagă că dincolo de intenția bună,
maniera concretă în care procedează, poate să conducă la rezultate contrare celor scontate.
La rândul lor, părinții superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot
constitui piedici în formarea și dezvoltarea personalității copilului. Acești părinți consideră că școala, viața
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în general, are o serie de cerințe care depășesc posibilitățile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o inteligență
rară”, fie neajutorați, plăpânzi, fragili, și de aceea trebuie menajați.
Școlarul are nevoie acasă de un cadru general de viață în care să se simtă în siguranță.Pentru aceasta
el are nevoie de părinți calmi, înțelegători, afectuoși, destul de maleabili în raporturile cu copilul, fără a da
dovadă de slăbiciune. El are nevoie să simtă că părinții se ocupă de el, că iau parte la micile lui necazuri și
la problemele care îl întristează, și că nu se dezinteresează de ceeea ce se întâmplă la școală. Dar, în același
timp el are nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm pentru a nu-l lăsa să-și închipuie că libertatea
lui e fără margini și, totodată, să știe că părinții săi împărtășesc același nivel de exigență.
În condițiile social-economice actuale, se manifestă două tendințe contradictorii: părinții sunt
îngrijorați de viitorul copiilor lor, dar în același timp nu mai au timp și răbdare să acorde atentie problemelor
acestora. Relatia lor cu scoala este ignorata sau evitata, actiunile educative ale celor două instituții
exercitându-se oarecum paralel.
Este o sarcină a școlii, a personalului didactic, să identifice situațiile problematice din familiile
copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative ale acestora în favoarea elevului și mai ales sa
conștientizeze faptul că relația de colaborare școală - familie este determinant în obținerea performanțelor
școlare.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
AVIANA ANCA-ELENA
GRĂDINIȚA M.AP.N. NR.1, BUCUREȘTI
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.
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". În societatea
românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsă.
Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană şi a căror educaţie lasă
amprente, uneori pentru toată viaţa deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi ȋn toate. Motivul? Iubirea sinceră pe
care le-o poartă! Admiraţia lor pentru părinţi este mare, idolatrizându-i chiar, aşa că, micuţul este oglinda
fiecărui părinte. Pentru a reuşi mai bine în educaţia copiilor lor, părinţii trebuie să fie consiliaţi, să se
pregătească ca să ştie care sunt fundamentele concepţiilor şi strategiilor educative. De asemenea trebuie să
colaboreze cu grădiniţa - în primul rând - direct (cu educatoarea) si prin Comitetul de parinţi precum şi cu
specialiştii din unităţile specializate sau din organizaţiile nonguvernamentale care se preocupă şi de
domeniul educaţiei, luând în consideraţie ceea ce este util pentru educaţia copiilor lor. Trebuie conştientizat
ȋnsă şi faptul că părinţii au datoria sacră de creştere a copiilor lor, fără a deveni însă supuşii acestora. La
rândul lor şi copiii au obligaţiunea tot sacră, de a-şi iubi şi respecta părinţii. Ȋn timp, odată cu evoluţia
societăţii şi cu modificarea unor factori sociali, economici şi tehnici, tabloul tradiţional al familiei s-a
modificat profund şi ȋn special statutul femeii şi echilibrul tradiţional al rolurilor pe care le au cei doi părinţi.
Implicarea educațională a familiei este definită ca un set de activități pe care părinții le îndeplinesc
cu scopul de a susține, direct sau indirect procesul de instruire a copiilor. Cercetările arată că perioada dintre
copilăria timpurie și prima clasă primară este crucială pentru dezvoltarea copilului. Comparativ cu părinții
ai căror copii nu au frecventat grădinița, cei care au optat pentru urmararea programului instructiv-educativ
în grădiniță au aspirații ocupaționale mai ridicate pentru proprii lor copii și o satisfacție în privința
performanțelor școlare ale acestora. Implicarea familiei în procesul de pregătire din perioada preșcolară
este considerată de o deosebită importanță, cu efecte pozitive asupra performanțelor școlare. Crearea
practicilor educaționale care să încurajeze parteneriatul familie-grădiniță reprezintă o primă etapă.
În privința factorilor impliciți în adaptarea copilului la viața școlară, menționăm că aceștia trebuie să
fie cunoscuți de educatoare și părinți, pentru a se evita dificultățile aferente „șocului școlarizării”. Din
perspectivă bioecologică, se poate vorbi de o mulțime de factori: factori ce țin de comunitate, factori de
natură familială și factori ce sunt legați de copil. Perioada preșcolară presupune luarea în considerare a
influenței tuturor factorilor amintiți anterior asupra procesului de adapatare a copilului. Experiențele
copilului anterioare începerii școlii reprezintă un factor care are un rol important în adaptare. Adaptarea
școlară este un predictor important asupra succesului școlar. Atitudinea copilului față de școală este
importantă pentru adaptarea sa și pentru o stare socioemoțională echilibrată. Copiii care au o percepție
pozitivă despre școală vor avea performanțe școlare mai bune și se vor adapta mai bine din punct de vedere
social decât cei care percep școală într-un mod negativ. Calitatea relațiilor dintre cadru didactic și copil,
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experiențele cu ceilalți preșcolari și atitudinea familiei față de procesul de învățare reprezintă factori care
influențează percepția copilului față de școală.
Dacă interacțiunile dintre familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor
relații se vor simți mai puternic conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește
ajutorul pe care îl pot oferi elevilor în procesul învățării.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
CUM PUTEM GESTIONA MOMENTELE DE AGRESIVITATE/VIOLENTA
ALE COPILULUI?
PROF. INV. PRESC. AVRAM NICOLETA
GRADINITA CU P.P. NR.1 FOCSANI
Desigur cunoastem cu totii zicala: “Violenta naste violenta!”, asa ca este esential sa descoperim sursa
de “inspiratie” a copilului: pot fi anumite desene total neindicate varstei, pot fi colegi de gradinita care au
astfel de manifestari, pot fi diferite persoane din anturajul copilului, uneori chiar si noi parintii putem avea
reactii neadecvate fata de ei, fara a ne da seama ca, in timp copilul va ajunge sa ne imite si sa isi integreze
in propria personalitate un astfel de comportament.
De mediul in care traieste copilul, de cum ne comportam cu el, de reactiile noastre, de modul in care
abordam diferite situatii etc. depinde si prezenta unor momente in care el se comporta violent/agresiv.
Copilul are nevoie de dragoste, de sprijin, de incurajare, de persoane care i se adreseaza cu respect,
care ii vorbesc pe un ton linistit, calm, pentru a se putea dezvolta armonios si pentru a putea, la randul lui
sa se comporte intr-o astfel de maniera.
Iata mai jos cateva recomandari cu ajutorul carora putem evita situatiile de violenta si
agresivitate ale copiilor nostri:
1. Sa le acordam intreaga noastra atentie – in primii ani de viata copilul este dependent de parinti,
viata lui, siguranta, increderea, fericirea depind si de relatia pe care o avem cu el; atunci cand copilul ne
solicita atentia, cand doreste sa se joace cu noi, sa mergem cu el prin plimbari in parc, sa ne povesteasca
experientele lui, sa ii fim alaturi la somn etc., iar noi preferam sa facem altceva, nu vom face decat sa ii
cream o stare de neliniste, de frustrare, de nesiguranta, se va simti singur. In momentele cand, cu adevarat
nu putem sa ii fim alaturi sa ii comunicam intr-o maniera calma si linistita, sa ii transmitem o stare de bine
si sa il ajutam sa inteleaga faptul ca vor fi si astfel de momente.
2. 2. Sa comunicam si sa discutam cu ei asa cum am dori si noi sa fim abordati – pentru copii noi
suntem modele si exemple bune de urmat, de aceea cand ne adresam lor trebuie sa o facem intr-o maniera
calma, pe un ton linistit, cu o voce care sa le transmita o stare de siguranta si incredere. Daca tipam la ei si
ridicam tonul, atunci asa vor invata si ei, la randul lor sa comunice cu noi si cu cei din jurul lor.
3. Sa lucram si la propriul comportament – este nevoie ca noi sa le aratam in mod constant cum
este bine, indicat sa ne comportamt, sa vorbim, sa reactionam etc. in diferite situatii de viata.
4. Daca noi, de exemplu, folosim cuvinte urate, etichetam, judecam etc. atunci copiilor li se vor parea
lucruri normale si vor ajunge sa se comporte exact asa. Sa nu lasam educatia lor, dezvoltarea si starea lor
de bine pe mainile altor peroane, caci noi ca si parinti trebuie sa fim actorii principali in viata lor.
5. Sa nu fim rigizi atunci cand vine vorba de respectarea rutinelor si a activitatilor curente –
important este sa fim consecventi, sa le aratam prin propriul exemplu si sa ii ajutam sa isi interiorizeze in
propriul comportament aceste activitati si rutine, insa, daca de exemplu, copilul este prea obosit si a avut o
zi grea si nu doreste sa isi stranga hainele sa nu facem o tragedie din acest lucru, important este sa discutam
cu el si sa vada ca il intelegem. Sa le explicam astfel incat singuri sa isi dea seama care sunt beneficiile
respectarii rutinelor si a bunelor obiceiuri.
6. 5. Sa ii lasam sa fie copii – lumea noastra a adultilor este diferita de lumea copiilor nostri; daca
noi vedem doar un perete mazgalit, pentru copil acela poate fi o exprimare a creativitatii si imaginatiei sale,
daca observam o gramada de haine pe jos, pentru copil poate insemna cu totul altceva etc. Sa nu le inhibam
initiativele, sa ii incurajam sa isi descopere inclinatiile, sa devina ei insisi.
7. 6. Sa ii lasam sa isi exprime emotiile si sa le fim alaturi – este foarte important ca si copiii sa
experimenteze si sa isi manifeste emotiile, astfel incat in viata de adult sa fie capabili sa gestioneze si sa
reactioneze in mod adecvat in fata lor. De aceea, se recomanda sa ii lasam sa se exprime emotional, pentru
ca altfel vor ajunge sa tina totul in ei si sa nu stie cum sa se comporte in diverse situatii.
8. Educatia de baza a copiilor este data de parinti, noi suntem cei care le vom influenta viitorul, asa
ca este de datoria noastra sa le fim exemple bune, constante, sigure, ferme, care sa le acorde iubire, sprijin,
indrumare, valori etc.
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR ADAM IOANA
GPP ION CREANGĂ MOINEŞTI
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.
Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de
dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii
sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu
corespunde acestui model ideal.
Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de
făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii)
şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de
timp, superficialitate etc.):
– Ce se întâmplă în aceste situaţii?
– Ce se întâmplă în situaţia când „modelul cultural” al familiei privind stilul de viaţă şi creşterea
corectă a copilului este unul greşit?
– Ce se întâmplă dacă, din grijă excesivă sau lipsă de preocupare, copilul nu este încurajat sau chiar
este împiedicat să facă mişcare şi să îşi dezvolte tonusul muscular şi motricitatea?
În dezvoltarea fizică (şi nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi pot apărea
chiar boli. Creşte riscul accidentelor grave, pentru că organismul copilului obligat la o viaţă sedentară se
comportă, în cazul unei căzături de exemplu, precum cel al unei persoane vârstnice.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi
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aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
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 (extinse) le oferă.
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. 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.
Bibliografie:
https://creeracord.com/2016/07/12/educatia-in-familie-baza-unei-dezvoltari-sanatoase-a-copiilorsi-a-succesului-in-viata/
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ROLUL EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. CĂRĂDAN ADINA
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,ORIZONT” ORADEA
Copilul este adus în școală din familie. El ajunge, în prima zi de școală, cu un bagaj de cunoștințe,
atitudini, comportamente însușite din familia, din mediul din care face parte.
Fiecare moment din viața copilului poate fi un prilej din care acesta să înveţe. Copilul petrece timp
cu familia în grădină, la muncă, în living urmărind și discutând aspecte din viața cotidiană, rezumatul unui
meci/ film etc, luarea micului dejun/ cinei, vizita la bunici/ prieteni, jocuri de societate, călătoria cu mașina/
tramvaiul/ trenl/ autobuzul etc sunt exemple de activități care implică membrii unei familii în activități
comune. Toate aceste ocazii îl antrenează pe copil în activităţi de învăţare. Lecțiile primite în familie au un
rol important în dezvoltarea armonioasă a elevului. Școala, are, la rândul ei un rol important în educația
copiilor. Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari,
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate și importanță cei mai importanți în dezvoltarea unei
personalități armonioase. De asemenea, familia are un rol esențial în dezvoltarea copiilor atât din punct de
vedere intelectual, cât și fizic, moral și estetic. Părinții sunt cei care de cele mai multe ori asigură hrana și
celelalte elemente necesare copiilor: haine, cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să
înțeleagă că au datoria să împlinească așteptările pe care le au adulții de la ei. Mai mult decât atât, părinții
au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința, personalitatea și simțul responsabil, dinainte
ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor.
În familie copilul îșă însușește un comportament civilizat, adaptat regulilor societăţii Expresia „cei 7
ani de-acasă” este des întâlnită în rândul părinţilor. Un copil educat este un copil care cunoaşte normele
bunelor maniere.
Educația de acasă se continuă cu educația din școală. Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune
baza unei educații corecte a copilului. Prin comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a
comunica cu semenii lui înțelegem cât de bine au fost explicate regulile de bune maniere. Părinții/ tutorii
sunt cei care îl învață pe copil primii pași, îl ghidează, îi urmărește comportamentul și didcută asupra lui, îl
îndrumă, îl ocrotește și-l îngrijește, și îl educă. De multe ori, membrii ai familiei lui îi sunt modele pe care
copilul încearcă să le copieze în situațiile de viață la care este expus.
Sunt și situații în care copilul nu este ghidat astfel încât să i se dezvolte valori sociale, atitudini și
comportamente dezirabile etc. Aici, școala are rolul de suport, înlesnire a sentimentelor de toleranță,
înțelegere, întrajutorare, prietenie, empatie, respect pentru semenii nostri.
În familie copilul învață să deprindă aceste reguli de bune maniere, folosirea formulelor de politeţe:
„Te rog!”, „Poftim!”, „Mulţumesc!”.
Practica arată că majoritatea copiilor se adaptează relativ uşor la viaţa şcolară. Totuşi, există şi copii
care se adaptează anevoios, tulburând activitatea clasei prin purtarea lor nepotrivită sau prin neputinţa lor
de a ţine pasul cu ceilalţi copii la învăţătură. Această situaţie este în mare măsură rezultatul unor greşeli
educative din primii ani de viaţă a acestor copii.
În afară de satisfacerea trebuinţelor sale de ordin material (hrană, somn, condiţii de locuit,
îmbrăcăminte etc.), copilul are nevoie de un anumit „climat familial“, în care dragostea ocupă primul loc.
Îngrijirea făcută fără participare lăuntrică nu poate satisface trebuinţele copilului.
10 reguli esențiale în educația și creșterea copilului până la 7 ani – sfaturi pentru părinți:
1. Învață-l să se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului!
2. Stabilește și impune reguli și limite în comportamentul copilului!
3. Comunica cât mai mult cu el - comunicarea este secretul unei relații solide între părinți și copii;
limitează timpul petrecut la televizor sau calculator și concentrează-te în educația lui pe arta conversației!
4. Învață-l să iubeasca lectura și cărțile - începe încă de când e bebeluș citindu-i povești, apoi, treptat,
lasă-l pe el să le exploreze până când învață să citeascaă și să se bucure singur de ele!
5. Lasă-l să se bucure de copilărie - nu încerca să faci din el un geniu înainte de vreme; permite-i
copilului să socializeze, să se distreze și relaxeze, dar mai ales să se joace din plin.
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6. Nu abuza în niciun fel de copil - fizic, emoțional, verbal etc.; evită educația cu "palma la fund" și
concentreaza-te pe disciplina pozitivă!
7. Învață-l să își exprime emoții și sentimente; numai așa va reusi să rezolve conflicte pe cale pașnică
și să-și controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate.
8. Învață-l să spună mereu adevărul! Și aceasta este o lecție pe care o învață cel mai bine de la tine!
Copilul imitaă ceea ce vede și aude în jurul lui!
9. Petrece cât mai mult timp cu micuțul tău! Fii un părinte implicat și devotat, iar cei 7 ani de acasă
vor oglindi efortul și calitatea timpului petrecut cu el!
10. Iubește-l necondiționat și arată-i zilnic asta! Iubește-l indiferent de note, de cum arată, de
performanțele intelectuale, fizice sau de alta natură! Nu glumi pe seama lui, nu îi pune porecle și spune-i
zilnic că îl iubești. Demonstrează-i acest lucru prin gesturi tandre - sărutări pe frunte, obrăjori, îmbrățișări
etc.
Totodată, ar trebui urmate și sfaturile:
- ,,Aveţi grijă cum vorbiţi în preajma copiilor, deoarece ei adoptă acelaşi limbaj ca adulţii!”
- ,,Spuneţi-le copiilor să se adreseze adulţilor cu un anumit grad de formalitate, precum „doamnă”
sau „domnule”, cu excepţia cazurilor în care cei mari îi roagă să le spună altfel!”
- ,,Învăţaţi-i cum să salute sau să se prezinte corect, cum să se comporte în public şi de ce nu este
bine să întrerupă o discuţie!”
-,, Felicitaţi copiii de fiecare dată când fac un lucru bun, când respectă anumite reguli, pentru că în
acest mod vor reţine mult mai repede!”
De reținut este faptul că fiecare copil este unic, așa că trebuie ca părinții să se implice în educația lui
în așa fel încât să existe un echilibru între regulile de bun-simț care trebuie respectate și personalitatea lui.

1999;
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
PROF. INV. PREȘCOLAR ADRIANA APOSTU
ŞCOALA GIMNAZIALA FITIONEȘTI
Familia poate fi definită ca un sistem social în cadrul căruia membrii se influenţează reciproc,
dezvoltând raporturi interumane complexe. Buna funcţionare a acestuia depinde de modul
în care reuşesc membrii unei familii să-şi îndeplinească rolurile maritale şi parentale, să soluţioneze
diverse probleme. Familia exercită o influenţă importantă asupra copiilor, creează condiţiile dezvoltării
fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul moral, estetic etc. O mare parte
dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă,
modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. Rolul
familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual,
emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
Părinții sunt primii interesați de dezvoltarea fizică armonioasă a copilului, ei îi asigură mediul de
viaţă, hrana, îmbrăcămintea, îl feresc de pericole, îi asigură condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare, îl supraveghează şi îi întreţine starea de sănătate optimă. Familia stabileşte regimul de
viaţă al copilului menit să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formează primele deprinderi de igienă personală
şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.
Copilul, în primii ani de viață este dependent de părinți, iar aceștia nu trebuie sa fie preocupați doar
de latura fizică a îngrijirii lui, ci trebuie să aibă în vedere educația psiho-socială. Educația în familie pune
bazele dezvoltării psihice a copilului, iar educația sa la nivel psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluția
fizică, urmărindu-se concomitent educația intelectuală, morală în scopul formarii caracterului. Cel mai
important rol în evoluția psihică a copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această vârstă,
rolul exemplului este foarte important. Așadar, familia reprezintă locul unde începe educaţia, aici își
formează primele deprinderi de comunicare, 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. Exemplul părinţilor este foarte
important, deoarece copii au tendinţa de a-i imita, fiind foarte receptivi la tot ce văd şi ce aud, de aceea
membrii familiei trebuie să fie foarte atenți cum se manifestă în prezenţa lor. Modelele de conduită oferite
de părinți, pe care copiii le preiau prin imitație și învățare, precum si climatul socioafectiv în care se exercită
influențele educaționale constituie primul model social cu o influenta hotărâtoare asupra copiilor privind
formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și
valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel în familie, mai
mult sau mai puțin conștientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalității, precum și rezultatele
școlare ale copiilor, comportamentul lor socio-moral.
Calitatea educaţiei primite în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţi al părinţilor şi al
celorlalte persoane care 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. 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? Lacunele
relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate problemele interioare ale omului sunt în mare
parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase. 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
în societate. 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.
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. Familia trebuie mai mult să formeze
decât să informeze. Copiii vor acționa 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

57

spiritual. Nu înseamnă, însă, că orice copil care nu a primit o educaţie aleasă este condamnat la un eşec
social şi spiritual. Aici intervin puterea de autoeducare a copilului dar şi alte persoanele cu care acesta intră
în contact, care pot să-i ajute să se integreze, dovedind răbdare şi altruism.
Nu degeaba se spune că „cei șapte ani de acasă” sunt cei mai importanți în dezvoltarea copilului,
aceștia îi formează personalitatea și modul de comportare pe care îl au copiii în viitor. Cei şapte ani de
acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul învaţă în familie limbajul
culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi comportamentele necesare pentru a se
integra în societate.
Bibliografie
• Ion Drăgan, Educația noastră cea de toate zilele, Editura Eurobit, București 1992.
• https://jurnalspiritual.eu/familia-si-rolul-ei-in-viata-copiilor/
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PENTRU REUȘITA ȘCOLARA A ELEVULUI
PROF. AFLOAREI SIMONA
ȘCOALA GIMNAZIALA AL.I.CUZA DOROHOI
Familia este prima care influenţează dezvoltarea omului, din două puncte de vedere: transmite
însușirile ereditare și constituie primul mediu educațional pe care îl cunoaște copilul. Mediul familial
modelează în mare parte întreaga personalitate, exercitând o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor,
una dintre cele mai importante preocupări ale familiei fiind orientarea şcolară şi profesională. 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.
În сееa се рrivеştе aсţiunеa еduсativă a familiеi, еa еѕtе еfiсiеntă numai atunсi сând ѕсoрul ѕău dеvinе
unul сu сеl al şсolii, atunсi сînd întrе aсеşti doi faсtori ехiѕtă o сonсordanţă, сînd obiесtivеlе urmăritе dе
aсеѕtеa ѕе ѕubordonеază idеalului ѕoсial şi еduсaţional.
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.
Modalităţile prin care familia îşi exercită influenţa educativă sunt numeroase, acestea evidenţiinduse 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.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. ÎN ÎNV. PREȘCOLAR: AGÓCS ANITA BEÁTA
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 – SUPLACU DE BARCAU
G.P.N. NR. 1 - SUPLACU DE BARCAU
Specialiștii sunt cu toții de acord că educaţia de acasă este un process care nu se încheie niciodată,
dar care trebuie să țină cont de etapele de dezvoltare ale copilului.
Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, iar educația sa la nivel psihic trebuie
să urmăreacă pas cu pas evoluția fizică, urmărindu-se concomitent educația intelectuală, morală în scopul
formării caracterului. Cel mai important rol în evoluția psihică a copilului îl au exemplele pozitive din
familie, deoarece la aceasta vârstă, rolul exemplului este foarte important.
Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie (în timp, atenţie, înţelegere, dragoste) pe care o
pot face părinţii pentru ei. Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relaţia părinte-copil căldura,
structura şi limite, înţelepciunea de a transforma orice situaţie cotidiană, cât ar fi de negativă, de
provocatoare, într-o lecţie de empatie, respect, înţelegere a nevoii care a creat acea situaţie.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
Un vechi proverb englezesc spune: „Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!” Nu suntem singuri
pe pământ! Trăim într-o comunitate. Indiferent de rasă sau de locul unde ne aflăm, există reguli universale
de comportament în societate, care implică o ţinută morală şi o prezenţă fizică, în armonie cu mediul din
jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convieţuire, bazate pe respectul reciproc.
Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne dezvăluie
mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul nostru.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia
este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de
conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă primul model social cu o influenţă
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hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi
relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale.
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EXEMPLUL PĂRINȚIOLR ÎN EDUCAȚIA COPILULUI
ALBERT ANDREA
“Copilul de astăzi nu are nevoie de educaţie pentru a respecta regulile, ci de educaţie pentru a-şi
respecta părinţii şi profesorii.” Camelia Opriţa
Familia, atât în dezvoltarea personalităților copiilor, cât și în viața adulților joacă un rol foarte
important. Din cele mai vechi timpuri familia a fost considerată în mod tradițional un semnificativ factor
educațional, deoarece oferă copilului condițiile necesare maturizării și dezvoltării, în același timp, transmite
și modele specifice de comportament.
Familia este grupul în care membrii participă cu deplină personalitate, relația dintre ei este profundă,
colorată emoțional și versatil, unde membri primesc siguranță emoțională unii de la alții. Printre altele,
acesta este conținutul suplimentar pe care familia asigură membrilor săi și în primul rând copilului în
creștere.
Familia este un factor educațional primar și prioritatea sa constă în:
 afectează individul în dezvoltare încă din primele etape ale vieții,
 efectele pe termen lung ale legăturilor emoționale gravează tipare emoționale și comportamentale
de bază în personalitate, purtând acestea dispoziții toată viața,
 transmite sistemul de valori familiale și sociale, astfel pregătește individul să participă pe deplin
la funcționarea societății.
Influența educațională a familiei se realizează prin diferite mijloace, dintre care de mare importanță
este exemplul părintesc. Exemplul părinților, relația lor reciprocă, modul de viață al familiei, toate acestea
determină opiniile și comportamentul copilului în viitor. Familia transmite tinerilor cele mai diverse valori
ale societății. Copilul este influențat de comportamentul acelor oameni de care este atașat emoțional, cu
care se identifică. Aceștia sunt în primul rând părinți.
Familia transmite rolurile și tiparele de comportament necesare dezvoltării sistemului nervos și
pentru dezvoltarea structurilor de personalitate. Acesta este un proces extrem de complex unde mai mulți
factori joacă un rol important cum ar fi: situația socială a familiei, stilul de viață, modul de viață, relația
dintre părțile părintești, relația părinte-copil.
În familie copilul este capabil să observe modele de interacțiuni părintești și aproape în toate acțiunile
întreprinse dorește să imite comportamentul văzut de la părinți. Dobândirea unor forme de comportament
are loc în primul rând prin imitație, conform căreia copilul urmează modelele comportamentale ale
părintelui (părinților). Acestea sunt, pe de o parte, comportamente care apar în situații specifice, sau norme,
obiective stabilite de părinți, de care copilul ține cont și acționează în consecință.
Impactul exemplului familial se extinde la toate domeniile personalității și activităților de viață.
Exemplele includ următoarele domenii:
- domeniul practicilor de igienă: de ex. igienă corporală, curățenie și menaj,
- câmpul trăsăturilor de caracter: relația cu oamenii, cu munca, petrecerea timpului liber, rezolvarea
conflictelor și a dificultăților
- zona de comunicare între părinți,
- zona relațiilor emoționale: relații reciproce între părinți, realția părinte – copil.
Este foarte important ca în viața copilului să fie un exemplu durabil, pozitiv de la părinți, pe care să
îl poată imita. Efectul educațional al exemplului părintesc este întărit de relațiile familiale ordonate și de
prezența întregii familii. Lipsa unui exemplu parental este un dezavantaj grav pentru copil. Practica actuală
a vieții de familie arată că majoritatea familiilor rupte nu au modelul masculin.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
FAMILIA – PRIMUL EDUCATOR AL COPILULUI
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR – ALBIȘ FLORINA - RAMONA
Nu nașterea ca atare te face tată, nu purtarea în pântec te face mamă, ci buna creștere pe care o dai
copiilor. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Familia are un rol important în viața și mai ales în educația copilului. Ea este nucleu în care copilul
se formează ca om. Familia are un rol decisiv în ceea ce privește viitorul social și spiritual al copilului.
Comportamentul părinților față de copii, afectează sau nu modul în care copilul se va raporta la
societate. Părinții a căror comportament este sever vor forma un tânăr fără presonalitate, voință și chiar
inițiativă. Părinții care vor răsfăța copilul vor avea un tânăr care nu muncește, nu învață dar mereu cu mari
pretenții. Părinții care sunt între severitate și răsfăț vor avea un tânăr dezorientat, capricios, încăpățânat și
dificil.
Educația începe din momentul conceperii copilului. Încă din pântece mama are toată grija să-i
transmită sentimente de afecțiune, de liniște, dar și o alimentație sănătoasă, acestea având un rol important
în formarea lui. Comportamentul afectuos al mamei este foarte important pentru formarea sentimentul
comuniunii sociale. Acest sentiment favorizează comunicarea, colaborarea și actele altruiste. Baza acestui
sentiment este construită de afecțiunea reciprocă dintre mamă și copil.
Un copil care nu a primit o educație corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit toată viața
în cazul în care nu are un caracter puternic prin care să se autoeduce. Toate problemele omului sunt în mare
parte o consecință a unei educații familiale defectuoase. Greu va înțelege extrovertirea unei persoane în
familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă în societate și altele asemenea, cineva
cunoscut de niște părinți care nu au avut timp să vorbească cu el, să-l încurajeze la nevoie, să-i asculte
problemele și să-i ofere afecțiune. Se va adapta greu.
Reponsabilitatea unui părinte în ceea ce privește educația copilului său este una uriașă. În mare parte
cazurile de neadaptare socială, depresie, dependență, perversiune, sinucideri, au ca substrat lipsa educației
familiale corecte, sănătoase.
Totul se începe și se învață mai întâi în familie. “Dacă copilul nu învață să iubească în familie, de la
părinții săi, unde va învăța să iubească? Dacă nu s-a deprins încă din copilărie să caute fericirea reciprocă,
în ce porniri rele și vicioase o va căuta când va ajunge la vărsta maturității? Copiii preiau totul și imită
totul…”.
Principal condiție ca un copil să primească o educație corectă o reprezintă capacitatea părinților de a
o face, și în același timp, intensitatea și sinceritatea iubirii părinților. Dar asta înseamnă că orice copil care
nu a primit o educație aleasă este condamnat la un eșec social și spiritual? Se pare că aceasta depinde de
puterea de autoeducare a copilului dar și de persoanele cu care intră în contact. Persoanele care intră în
contact cu tineri care au avut o astfel de educație în copilărie, tind să-i judece, dar soluția este să-i ajute să
se integreze, dovedind răbdare și 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.
Din perspectiva unei analize sistematice, educația părinților apare ca o dimensiune a educației
permanente, iar din perspectivă istorică, educația părinților apare necesară atât pentru creșterea și educarea
copiilor, cât și o cale de emancipare spiritual și socială, ca un vector al democratizării educației și societății.
Contextul familial și caracteristicile relaționale din familie conduc la apariția diferențelor în tipul de
socializare disfuncțională.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR: ALBIȘORU FLORENTINA-RAMONA
“Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat în școală.” Albert Einsten
Pornind de la o cunoscută expresie „cei șapte ani de acasă” cu o sonoritate consacrată privind
aspectele negative ale acesteia, putem identifica importanța educației în familie?
Scopul comun al familiei și al școlii este cel de a educa și a forma copiii către dezvoltări multiple,
însă acest scop necesită omogenitatea în acțiune, dar și o concordanță a acestor mijloace distincte de
influență. Normele de conduită sunt învățate de la cele mai fragede vârste, iar mediul în care crește copilul
influențează principalele reguli de bună purtare, deseori copilul adapându-se și punându-le în practică prin
imitare. Prinicipala îndatorire a părinților în educarea copiilor și dezvolatrea corectă a comportamentelor
este de a oferi exemple adecvate, pe care aceștia să le imite și să le urmeze o dată cu intrarea într-un colectiv.
În acest mod cei șapte ani de acasă pot înfățișa oglinda educației oferită de părinți.
Educarea copiilor de către părinți nu necesită obligativitate, astfel încât oferta educațională să se
realizeze în condiții independente, pentru care părinții aleg conținuturile și metodele adecvate.
Comportamentele, regulile de bun simț, igenă, respect oferite de părinți în primii șapte ani de viață ai
copilului sunt dominante în fomarea lui ca și adult, distingându-se manierele în interacțiunea cu cei din
jurul său. Existența obiectivă a celor șapte ani de acasă pune o presiune pe adulți, iar responsabilitatea
majoră de a îi oferi o creștere corectă influențează puternic întreg procesul educațional prin formarea unor
comportamente esențiale: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine.
Uneori, însă, implicarea poate avea limite variate. Pot fi angajaţi în discuţii şi bunicii, fraţii, surorile
şi prietenii apropiaţi ai familiei. Important este ca fiecare copil să aibă un adult interesat de progresul său
şcolar, deoarece familia reprezintă partenerul conservator al școlii.
Odată cu intrarea copiilor în școală, educația primită în continuare în mediul familial beneficiază de
multiple avantaje dacă familia și școala susțin o colaborare permanentă.
Educația primită în mediul familial poate fi îmbunătățită prin unele activități:
• Adulții ce participă la educarea copilului trebuie să expună școala ca fiind o instituție importantă
și interesantă. Aceștia trebuie să participe activ în relația dintre școală-copil-părinte pentru a observa,
comunica și încuraja elevul către siguranța pe care o merită. Părintele trebuie să cunoască activitățile,
acțiunile la care participă elevul, dar este necesar ca și cadrul didactic să cunoască mediul de învățare din
mediul familial, sprijinul, astfel necesitățile fiecărui elev și oferind sfaturi pentru o corectă dezoltare a
copilului în mediul familial.
• Implicarea adulților în acțiunile din școală, susținând astfel membrii comunităților să procedeze
similar. Prin această implicare activitatea școlară a copilului se îmbunătățește.
• Așteptările adulților și ale cadrelor didactice trebuie să fie ridicate, în concordanță, dar reale și să
le ofere laude și încurajări, să stabilească obiceiuri bune, oferind ajutor în activitățile ce prezintă interes în
diverse domenii.
Este recunoscută importanța educației în familie atât înaintea începerii propriu-zise a școlii prin
învățarea deprinderilor de autoservire, ordine, exprimarea propriilor nevoi, exteriorizarea trăirilor,
sentimentelor si emoţilor, bune maniere şi comportament, modul de a relaţionare, consecvenţă în realizarea
unei sarcini, concentrare a atenţiei, perseverenţă în realizarea unei sarcini, cât și după începerea școlii printro forma de comunicare, cooperare şi colaborare a părinților cu cadrele didactice în sprijinul copilului la
nivelul procesului educaţional. (Nica)
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Prin urmare, primii șapte ani de viață sunt definiți de gradul ridicat de influență pe care o au părinții
asupra copiilor, prin transmiterea valorilor vitale pe care copilul urmează să le înfăptuiască involuntar prin
imitare. Concepția despre viață, comportamentul și relaționarea în diverse circumstanțe sociale sunt
puternic influențate de modelele de conduită oferite. Părinții prin strategiile educaționale alese, crează o
fundație stabilă a personalității și a comportamentului socio-moral, ajutând copii în adapabilitatea în mediul
școlar, influențând benefic atitudinea acestora față de colegi și profesori.
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IMPORTANŢA CELOR ,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ”
PROF. ALDEA GABRIELA
GRADINITA NR.8 MORENI
“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.
Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la gradinita sau
scoala, sa aiba “cei sapte ani de acasa”.
Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii
adecvate în diferite situaţii.
Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului;
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor.
În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă
sănătos.
Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire,
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi
structurează personalitatea.
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului.
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte in primii sapte ani din viaţă.
Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu
este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această
vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa
cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă
trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur
pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice.
Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor.
La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog,
mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează şi
semnificaţia pedepsei. De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi
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ce nu. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele
mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial.
Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă şi pentru că nu va mai fi tot
timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de comunicare cu cei din jur –
copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să îşi argumenteze punctul de vedere
în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din familie, să socializeze. Normele de
conduită in primii sapte ani de viata,se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde
principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar
vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect.

67

EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR ALDEA IRINA,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49, BUCUREȘTI
Educația începe acasă. Nu poți da vina pe școală că nu ți-a învățat copilul ceea ce nu l-ai învățat
tu. (Geoffrey Holder)
Familia este cel mai bun sistem social care contribuie la sănătatea fizică și psihică a unui copil.
”Zestrea” pe care o primește fiecare copil îl urmează de-a lungul vieții și îl călăuzește. Niciun părinte nu
primește, odată cu nașterea copilului, un kit de instrucțiuni care să îl îndrume în misiunea lui.
Familia exercită asupra celor mici o influență extraordinară, creează condițiile în care aceștia își
dezvoltă personalitatea, inteligența emoțională, intelectul, își însușesc limbajul, deprinderile alimentare și
igienice, oferă modelele de viață atât de necesare pentru buna dezvoltare a viitorului adult. În familie,
copilul trebuie să învețe să cunoască lumea, să experimenteze și să-și exprime sentimentele. El își creează
astfel o imagine despre lumea din jur, învață să se raporteze la ceilalți, să-și exprime temerile și fricile și să
le învingă.
Ce se întâmplă când familia nu se implică? Ce se întâmplă când familia nu are posibilitatea de a oferi
copilului o educație bazată pe înțelegere, încredere, dragoste? Ce se întâmplă când familia lasă pe umerii
școlii educația celui mic și o trage la răspundere? Sunt întrebări la care răspunsul se regăsește în
comportamentul copilului, în viața emoțională a acestuia. Studiile scot în evidență că familia (felul în care
părinții își tratează copiii, fie că sunt foarte drastici, fie că sunt foarte îngăduitori) are consecințe profunde
și de durată asupra dezvoltării emoționale a copiilor.
Un copil care va primi sprijinul familiei va reuși să obțină performanță școlară. Reușita școlară este
și o consecință a siguranței de sine, interesului, a capacității copilului de a ști cum să învețe. Comunicarea
continuă cu membrii familiei, relațiile de stimă reciprocă dintre membri, exemplul personal pe care adulții
îl oferă copiilor duc la formarea personalității acestuia. Părinții care, din dorința de a ”ușura” viața celui
mic, îl scutesc de orice efort, îi satisfac toate capriciile, nu realizează astfel că vor îngreuna parcursul lui în
viață. Din teama a nu eșua, unii părinți nu oferă copilului posibilitatea de a greși și de a învăța din greșeli.
De cele mai multe ori, îl privează de compania altor copii pe motivul că nu sunt destul de buni ca să se
joace cu copilul lor. Ca urmare a acestor acțiuni, părinții nu se vor bucura de niciun fel de respect și
autoritate în fața copilului. Rezultatul va fi un copil egoist care va crede că totul i se cuvine, fără a depune
cel mai mic efort.
Dezvoltarea emoțională, fizică și intelectuală a copilului este rezultatul tuturor acțiunilor factorilor
din jurul lui: familie, școală, comunitate.
Semeni un gând, culegi o faptă; semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un
caracter; semeni un caracter, culegi un destin. (Stephen R. Covey)
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THE IMPORTANCE OF FAMILY ENGAGEMENT IN EDUCATION
TEACHER ROCSANA MARIA ALDEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA
You probably already know that home involvement is a crucial part of any child’s successful school
experience. What you may not know is why this is the case, and what a parent can do to help maintain that
critical home-school connection.
Study after study and long years of research have proven beyond a shadow of a doubt: In order to
succeed to the best of their abilities, children need their parents or caregivers to be involved in their
educations. While the occasional (and unusual) child might be able to rise above a lack of home support,
that is not the norm. Family involvement is key.
Family Involvement Prepares Students for School
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. 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.
Getting Involved: For the Busy Parent
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 need
last 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 you
move into the adolescent years, parental involvement and family dinners significantly lower the chances of
delinquency.
The Educator’s Role
Of course, parents can’t be expected to carry this out on their own. The educator’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 don’t know, and it’s a teacher’s duty to make
sure they do
Parental involvement isn’t a cure-all. But it does go a long way toward fostering capable,
hardworking, healthy and decent children.
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ALECSOIU MARIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCEȘTI
GRADINIȚA BĂLCRȘTI,JUD.GORJ
In educarea ,,puiului de om”, parintii, educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace
importante de educatie si instructie.
Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
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 ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea
psihopedagogica, experienta.
Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.
In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.
Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.
Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in
formarea profilului moral al copilului.
*,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,,gastile “ si ,,bandele”
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent.
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici
un parinte pentru copilul sau.
*,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va
fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de
scoala sau mai tarziu la locul de munca.
*,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu
a judecatorului.
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*,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi.
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la
invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.
Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
Un proverb spune :,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul”
BIBLIOGRAFIE:
Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005
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PROIECTAREA DIDACTICĂ ÎN SISTEM ONLINE
PROF. ALEXANDRU VASILICA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETREŞTI
Sistemul de învăţământ actual reorientează educaţia către diferite practici inovatoare de predareînvăţare-evaluare, prin noi metode de cooperare şi comunicare. Utilizarea noilor tehnologii, în această
perioadă, a luat o amploare de neimaginat, punând societatea actuală în faţa unei imense provocări, la care
nimeni nu se putea aştepta până mai acum câteva luni. Demersurile de realizare a activităţilor educative ce
utilizează instrumente şi resurse digitale, nu constituie un element de maximă noutate, pentru cei mai mulţi
profesori, însă presiunea este dată de utilizarea unor mijloace eficiente de comunicare, utilizate la distanţă,
pentru a putea face faţă unei educaţii de calitate. În aceste condiţii, au apărut foarte multe obstacole de
natură logistică, pedagogică, metodică, tehnică şi de conţinut, în ceea ce priveşte predarea multor discipline,
aceste impedimente fiind văzute ca adevărate provocări, atât de către profesori, elevi, părinţi, cât şi de către
reprezentanţii Ministerului Educaţiei. Cadrele didactice, în mare parte, au fost nepregătite, atât din punct
de vedere al absenţei unei infrastructuri tehnologice decente, cât şi în ceea ce priveşte o stăpânire consistentă
a competenţelor digitale, cu acces la resurse didactice sau multimedia. Pentru a susține activități de învățare
la distanță, profesorii și elevii au folosit mai multe mijloace specifice, dintre care, cele mai frecvent utilizate
sunt: aplicațiile simple şi cunoscute deja pentru comunicare asincronă de grup precum: Whatsapp,
Facebook messenger; apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev; utilizarea resurselor
educaționale deschise și conținutului digital cum ar fi: sait-uri cu informații și ilustrații, biblioteci online,
simulări, soft-uri educaționale, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps; platformele
specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass; aplicațiile pentru comunicare
sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum: Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype, iar la
acestea, se adaugă instrumente și aplicații online pentru activități de învățare (ex.: Kahoot, Padlet, Bubbl.us,
Dotstorming, Wordwall etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte colaborative complexe.
Școala online va conduce la dobândirea unor elemente inovatoare pentru educaţia viitoare, iar utilizarea în
continuare în activitatea didactică a unor instrumente și resurse digitale, cu siguranţă vor reperzenta achiziţii
utile, ce vor duce la dezvoltarea competenţelor digiatale pentru activitate didactică de predare-învăţareevaluare viitoare, utilizată în sistemul de învăţământ. Însă, se poate afirma şi faptul că, nu toate cadrele
didactice vor fi în aceeași măsură de acord că vor utiliza în continuare cel puțin unele dintre instrumentele
și resursele digitale pe care au început să le folosească în această perioadă. De asemenea, trebuie specificat
faptul că, utilizarea noilor tehnologii în activitățile de predare-învățare-evaluare i-a determinat pe profesori
să regândească procesul didactic, în aşa manieră încât să-l facă compatibil cu noua modalitate de
comunicare, facilitată de platformele digitale actuale.
Cele mai semnificative experiențe și inițiative de sprijin pentru profesori țin de propria activitate, de
interesul și motivația pentru performanță în domeniul profesional, de propriile încercări anterioare de
introducere a TIC în activitatea didactică, de interesul de a accesa diverse tutoriale găsite online sau de
interesul de a solicita ajutor colegilor înscrişi în diverse grupuri de suport, precum grupuri ale profesorilor
de pe Facebook. Printre dificultățile întâmpinate de cadrele didactice în realizarea activităților educaţionale
la distanță, au fost semnalate următoarele aspecte: lipsa instrumentelor necesare pentru gestionarea clasei,
pentru feedback și evaluare; dificultăți de ordin tehnic – existenţa unor platforme care trebuie instalate, care
nu funcționează la nivel optim; lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de predareînvățare-evaluare suficient de eficiente sau atractive pentru toți elevii; lipsa existenţei unor instrumente
potrivite pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor; lipsa conținutului educațional sau a unor resurse
digitale în domeniul disciplinei; lipsa unor obiective digitale suficient de performante și lipsa timpului
necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. Însă, indiferent de
riscurile pe care le presupune sistemul de predare-învăţare-evaluare în sistemul online, trebuie respectate
următoarele reguli: - să se urmărească în permanenţă atingerea obiectivelor propuse; - să se structureze
conţinutul educaţional astfel încât acesta să devină accesibil pentru diverse niveluri de cunoaştere; - să
conţină elemente care să orienteze elevul spre o instruire eficientă; - să stimuleze gândirea independentă; să ofere situaţii didactice de autoevaluare.
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Procesul didactic, în condițiile derulării activităților online sau pe perioada suspendării întâlnirilor
față-în-față, poate duce la identificarea preponderentă a unor dezavantaje, fireşti în contextul schimbării
radicale a modului de lucru. Suspendarea activităților didactice față-în-față poate să afecteze în mod negativ
procesul de învățare, în general, chiar dacă profesorii acordă mai mult timp decât în maniera tradițională,
însă nu trebuie uitat faptul că, aceştia reușesc mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul
elevilor. În acest mod, cadrele didactice descoperă limitele instrumentelor de lucru și ale platformelor online
prin experiență directă, concluziile la care ajung fiind, de fapt, cunoscute din literatura de specialitate din
ultimii ani. Ca o concluzie, este însă de remarcat faptul că, în perioada de suspendare a întâlnirilor față-înfață, se oferă posibilitatea profesorilor și elevilor să se concentreze în mai mare măsură pe ceea ce este
esențial, pe elementele cu impact calitativ, pe capacități și competențe, şi în mai mică măsură pe conținuturi
şi pe elemente periferice.
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ALEXANDRU LAURA ROXANA, PROFESOR INVATAMANT PRIMAR
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 ,,NICOLAE TONITZA” -CONSTANȚA
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – BAZA UNEI DEZVOLTĂRI SĂNĂTOASE A
COPIILOR ȘI A SUCCESULUI ÎN VIAȚĂ
AMARIEI DANIELA
Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți. Dar, oare, toți
știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel?Care sunt ingredientele care ne asigură
sănătatea și fericirea pe termen lung? Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia și care îi asigură
succesul în viață? Într-o lume preponderent materialistă, cum este cea în care trăim, întrebarea este firească.
Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie (în timp, atenţie, înţelegere, dragoste) pe care o
pot face părinţii pentru ei. Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relaţia părinte-copil căldura,
structura şi limite, înţelepciunea de a transforma orice situaţie cotidiană, cât ar fi de negativă, de
provocatoare, într-o lecţie de empatie, respect, înţelegere a nevoii care a creat acea situaţie. • „Cei şapte ani
de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul învaţă în familie limbajul
culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi comportamentele necesare pentru a se
integra în societate. • Cercetările au demonstrat, că părinții au stiluri diferite de educație a copiilor
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
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.
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
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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 acea coerenţă a
sinelui de care vorbea Antonovsky. 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.
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.
De câte ori trece un copil pe lângă noi şi ne salută, este respectuos şi are un comportament frumos
spunem că este bine educat sau că are „cei şapte ani de acasă”. Atunci când întâlnim un copil care nu are o
asemenea deprindere spunem că: „de ce nu l-au învățat părinții?”. Aceste concluzii scot în lumină rolul pe
care îl are familia în educaţia copiilor în general şi în educaţia religios-morală a copiilor în special.
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.
Exemplul părinţilor este covârşitor, deoarece copii au tendinţa de a imita pe părinţi. Felul de viaţă al
părinţilor şi armonia dintre ei îi influenţează pe copii. 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 casă” – 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.
Convingerile şi mai ales educaţia religioasă a familiei sunt foarte importante. Un creştin care ştie de
frica lui Dumnezeu şi care cunoaşte cel puţin poruncile Sale (să nu furi, să nu ucizi, să nu mărturiseşti
strâmb, să cinsteşti pe tatăl şi pe mama ta, să nu doreşti ceea ce aparţine aproapelui tău etc.), îşi va educa
propriul copil în acest spirit.
De aceea, educaţia religios-morală făcută în familie se prelungeşte şi se desăvârşeşte în Biserică, dar
tot cu sprijinul familiei. Copiii trebuie aduşi încă din fragedă pruncie la biserică să fie împărtăşiţi, să
participe la slujbele liturgice şi la alte activităţi religioase şi filantropice desfăşurate în parohie.
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Tentaţiile societăţii noastre sunt foarte mari pentru copii, totodată şi periculoase. Dacă baza educaţiei
religios-morale este solidificată încă din copilărie, atunci copilul va putea să discearnă între bine şi rău,
alegând, bineînţeles, binele.
Copii nu trebuie „abandonaţi” undeva în faţă televizorului, fiind lăsaţi să vizioneze orice fel de
desene animate sau emisiuni, ba chiar oricât de mult timp pe zi. Ei trebuie de mici să fie deprinşi cu unele
activităţi constructive, căutându-se şi stimulându-se acele daruri cu care sunt înzestraţi de către Dumnezeu
şi înmulţindu-le permanent.
Familia are rolul primordial în educaţia morală a copiilor, în sânul acesteia formându-se primele
deprinderi de comportament. Acasă, lângă părinţii săi, copilul învaţă ce înseamnă respect, politeţe, cinste,
cumpătare, învaţă să devină responsabil pentru ceea ce face.
O bună educaţie trebuie să fie fundamentată pe valorile solide ale societăţii în care trăim, dar mai ales
pe învăţăturile Bisericii noastre.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
AMORĂRIȚI ELENA
C.S.E.I. SUCEAVA
Din punct de vedere creștinesc, scopul întemeierii familiei este nașterea și creșterea de prunci. Însă
scopul suprem al familiei este iubirea, după modelul iubirii intratrinitare- iubirea dintre Tatăl, Fiul și Sfântul
Duh- Sfânta Treime.
Familia este o școală a iubirii, este instituția ideală pentru atingerea scopului autentic al vieții: iubirea
desăvârșită. Pentru că viața autentică este viața omului în relație cu celălalt, cu ceilalți. De aceea și
Dumnezeu, după ce L-a creat pe Adam, a spus: „Nu este bine să fie omul singur. Să facem ajutor potrivit
pentru el”. Și a creat-a pe Eva.
Viața omului în strânsă comuniune cu cei apropiați îl determină să se gândească la alții, îl ferește de
a fi egoist. Și cea mai strânsă comuniune este cea dintre soți. A iubi și a fi iubit este necesitatea principală
a omului și cel mai ușor aceasta se realizează în familie.
Pe cei ce doresc să își întemeieze o familie, Biserica îi binecuvintează să se căsătorească. Unirea
dintre soți primește binecuvântarea lui Dumnezeu prin Sfânta Taină a Cununiei. În cadrul ei Biserica, prin
preoții săi, îl roagă pe Dumnezeu să-i păzească în pace, în înțelegere, pe cei ce se căsătoresc, să îi izbăvească
de ispite și să îi ajute întru nașterea și creșterea copiilor.
Spre deosebire de cununia civilă (juridică), cea religioasă este harică. Harul primit în cadrul Sfintei
Taine a Cununiei trebuie păzit cu grijă de cei doi și înmulțit cu râvnă multă prin împlinirea poruncilor lui
Dumnezeu.
Zămislirea pruncilor este un moment tainic ce trebuie sfințit prin rugăciune comună, stăruitoarea a
celor doi. Prin urmare, grija pentru soarta copilului începe cu mult înainte de zămislirea lui, iar educarea
lui începe cu nouă luni înainte de naștere. Legea eredității duhovnicești implică multe răspunderi pentru cei
căsătoriți. Sfântul Apostol Pavel spune că tatăl și mama sunt împreună lucrători (colaboratori) ai lui
Dumnezeu, aceasta datorită faptului că ei dau naștere unei noi persoane ce reprezintă un „ogor a lui
Dumnezeu, o zidire a lui Dumnezeu”.
Așadar părinții își pot face fericit copilul încă dinainte de naștere: după o zămislire cu toate măsurile
morale de precauție și o purtare în pântece cu frică de Dumnezeu, copilul vine pe lume cu o anumită
„rezervă de bine”, cu o mare putere împotriva păcatului.
Părinții sunt strâns legați de copii prin legături nevăzute, duhovnicesc – morale (legea eredității
duhovnicești). În mod ereditar li se transmit copiilor de la părinți nu doar însușirile fizice ci și cele
duhovnicești.
Sfântul Ierarh Filaret al Moscovei dă un sfat folositor: „Cei ce doresc să aibă copii vrednici vor face
bine dacă mai întâi vor deveni ei înșiși părinți vrednici”. Nu este deloc ușor să fii părinte și aceasta nu numai
datorită faptului că, în calitate de părinte, trebuie să lucrezi din greu pentru a le da copiilor de mâncare, sau
pentru a –i îmbrăca sau pentru a le asigura un acoperiș deasupra capului ci mai ales datorită faptului că
părinții trebuie să-și educe copiii. În educația copiilor se cere din partea părinților perseverență, osteneală,
colaborare cu copiii, purtare de grijă necontenită și mai ales rugăciune multă.
Părinții, pentru a-i putea ajuta, pentru a-i putea educa corect pe copii, trebuie să știe „să se pună în
locul lor”, adică să fie empatici. Influența părinților în formarea caracterului copilului este una foarte mare.
Părinții trebuie să aibă în vedere structura specifică a fiecărui copil și să acționeze în consecință. Copilul se
naște cu o structură specifică însă noi, ca părinți, formăm caracterul copilului. Și aceasta încă din primii ani
de viață, înainte ca el să ajungă la vârsta la care poate înțelege. Această primă perioadă din viața copilului
este una dintre cele mai importante deoarece, în această perioadă, copilul primește impresii profunde și
poate dobândi deprinderi care vor prinde rădăcini adânci. Este important să procedăm cu fiecare copil în
funcție de firea lui; este important să ne ajutăm copilul să-și adapteze structura sa specifică lumii în care
trăiește, comunității.
Influența părinților asupra deprinderilor pe care le dobândesc copiii se exercită atât prin atitudinea
pe care o au, în prezența lor, față de toate lucrurile, cât și prin educația pe care le-o fac în mod direct. Copilul
observă tot: răspunde gesturilor, privirilor, cuvintelor noastre, primește influența noastră și astfel
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dobândește deprinderi. Caracterul bun sau rău al copilului, viitoarele lui calități sau defecte sunt rezultat al
purtării noastre față de el. Caracterul, personalitatea copilului le formăm mai întâi noi, ca părinți, apoi
dascălii sau celelalte persoane care vin în contact cu copilul. Deci educația pe care o are părintele, aceea o
va primi și copilul.
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că părinte nu este acela care naște copii doar, ci acela care-i educă
pe copii; părinții buni se străduiesc să întoarcă lucrurile pe toate părțile cu multă atenție, se vor obosi, vor
pierde nopți, vor întreba, vor citi, pentru a afla cum să se apropie de copilul lor. Părintele trebuie să cunoască
ce i se potrivește fiecărui copil în parte; să știe cum reacționează copilul și ce tactică este mai potrivită
pentru el. Aceste lucruri presupune însă multă răbdare, multă osteneală, multă atenție acordată nevoilor
personale ale copilului.
Părinții trebuie să fie exemple pentru copiii lor. Copilul este influențat mai mult de viața celui ce-l
învață, de comportarea părintelui decât de cele spuse de el. Un copil care a fost botezat și care crește încetîncet poate fi deschis harului lui Dumnezeu. Și trupul copilului și sufletul lui sunt în fața lui Dumnezeu și
în toate lucrează harul lui Dumnezeu. Copilul trebuie ajutat să conlucreze cu harul lui Dumnezeu (la copiii
mici este nevoie de conlucrarea părinților cu harul lui Dumnezeu: Sfânta Împărtășanie, Sfântul Maslu,
rugăciunile, închinarea pruncului la Maica Domnului, la alți sfinți, mersul la Biserică, sărutarea icoanelor
etc. influențează benefic copilul).
În familia care se bucură de harul și luminarea lui Dumnezeu, unde părinții își cunosc bine rolul și
știu să creeze atmosfera „Bisericii de acasă”, posibilele neînțelegeri, micile conflicte vor fi soluționate
pozitiv.
Părinții trebuie să fie corecți, să se comporte cu dreptate față de toți copiii (în caz contrar vor crea
traume), să fie sinceri față de ei, să le clădească încrederea copiilor față de ei etc.
Dar esența îndatoririlor unor părinți creștini este educația creștinească a copiilor. Dacă părinții nu Îl
cinstesc pe Dumnezeu, Biserica Sa, nu recunosc nicio autoritate, atunci nici copiii nu vor recunoaște
autoritatea tatălui, a mamei.
Prin urmare, după modul de viață al copiilor se cunosc părinții și modul în care aceștia i-au educat.
De aceea părinții sunt răspunzători pentru faptele copiilor lor!
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. PT. INV. PREȘCOLAR AMZA ANA-MARIA
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 fiziologice și sociale
și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere .
Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația primită de acesta până la șapte ani, fiind
determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, cadrul existenței biofizice al dezvoltării
copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie să fie, păstrarea sănătății, creșterea normală și călirea
organismului . Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, înseamnă asigurarea
unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, activitate ,joc, plimbare, masă . Dar copilul nu
are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia și căminul reprezintă pentru copil și “școala primilor
ani ” în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca
persoană cu statut social .
Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, furnizându-i primele repere de orientare în
lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele
sfaturi, norme și reguli de conduită . Creșterea și educarea copilului, ceea ce înseamnă “bun ” pentru el, se
află într-o dinamică permanentă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta . Părinții trebuie să devină
conștienți de influență pe care o exercită în viața copilului, să cunoască că educația dată propriului copil
este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de celelalte, iar copilul trebuie pregătit
corespunzător .
Începând cu primii ani de viață, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, limbajul, exemple de
comportament pozitiv ca: sârguința, cinstea, politețea, sociabilitatea, inițiative creatoare, dispoziția de
colaborare . Toate acestea cer calm, înțelegere, răbdare, dragoste față de copil . Nu frica, nu teama trebuie
să-l determine pe copil să facă fapte bune .
Pentru a descoperi binele trebuie să existe un cod de conduită bazată pe egală respectare atât de copil
cât și de părinți . Dragostea de “bine ”, de adevăr, are nevoie mai ales de acțiune, de descoperire a virtuților
de către copil . Greșesc acei părinți, care îi interzic copiilor de a apuca, de a desface jucăriile, de a le pipăi,
a le privi și chiar de a le izbi .
Activismul precum și curiozitatea acută de a cerceta tot ce-l înconjoară trebuie stimulate, încurajate,
înțelegând copilul ca pe o ființă autonomă .
Cultivarea dragostei față de frumos se realizează tot în familie prin pregătirea bunului gust al
copilului față de ținuta și locuința sa, precum și cea de frumusețe în comportare și relatie cu cei din jur .
Orice experiență de viață, orice relație afectivă vor fi resimțite în funcție de bazele oferite de familie
. Familia reprezintă pentru copil, structura socio-afectivă de bază, principala structură protectoare absolut
necesară existenței lui . Aici se învață limbajul și comportamentul social, se formează convingeri, aspirații,
aptitudini, sentimente, trăsături de voință și de caracter .
Climatul din familie influențează personalitatea copilului, oferindu-i zestrea de echilibru relațional și
adaptiv . Acest climat din familie, se impune ca un filtru între influențele educative exercitate de părinți și
achizițiile psihico-comportamentale, realizate la nivelul personalității copilului . Toate frământările,
preocupările, ambițiile părinților îl strivesc pe copil într-un mediu familial dizarmonic, este dificil pentru
el ca să-și găsească unitatea interioară .
Componența afectivă, comunicarea verbală și jocul cu copilul au un rol esențial în relația părintecopil . Încă de la primele cuvinte, propoziții, copilul simte nevoia să transmită părinților întâmplările din
viața lui . Dacă părintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit și–l va evita să-l asculte pe copil, acesta va
căuta răspunsurile în altă parte sau nu v-a căuta deloc, firul comunicărilor rupându-se . Numai fiind aproape
de sufletul copilului, luând parte la preocupările lui, părintele devine sfătuitorul, punctul de rezistență și
încredere al copilului .
Succesul relației părinte-copil depinde de dragostea părintească, de iubirea necondiționată care
presupune afecțiune, înțelegere, asigurarea unor raporturi relaționale, juste și echilibrate . Când copilul este
iubit este mai usor de disciplinat, de modelat . Fără iubire, copilul va muri din punct de vedere emoțional,
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apărând tulburări caracteriale în dezvoltarea personalității . Mângâierile, cuvintele de încurajare, lauda,
blândețea, atmosfera afectuoasă arată iubirea. Cu cât legătura emoțională dintre părinte și copil este mai
puternică, cu atât posibilitatea unui comportament delicvent este mai scazută .
Rolul părintelui în existența copilului este fundamental, dar numai în măsura în care el găsește forța,
secretul de a crește un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat .
Strategiile educative ale familiei ,determină în mare măsură personalitatea precum și rezultatele
școlare ale copiilor. Părinții sunt cheia capacității copiilor de a învăța și de a reuși în viață . Se spune, că
profesia de părinte este una din cele mai vechi profesii care se practică de toți membrii comunității, însă
puțini sunt cei care se străduiesc s-o învețe sistematic . Cel mai frumos dar pe care îl oferă părinții copiilor,
este propria sănătate emoțională, fizică, spirituală, intelectuală .Copilul are nevoie de familie, dar nu de
orice fel de familie .

82

UNDE EȘTI COPILĂRIE… ?
PROFESOR ADRIANA ANCU
COLEGIUL TEHNIC “COSTIN D. NENIȚESCU” PITEȘTI
Motto:“Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei și la care
omenirea aleargă fără încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de
frumusețe, de perfecțiune”
(Francesco Orestano)
Fie că suntem părinți sau profesori, ne surprindem deseori gândindu-ne cu nostalgie la copilărie. Un
motiv în plus să ne întrebăm dacă oferim noii generații oportunitatea de a se bucura de frumusețea acestei
perioade a vieții.
Ne este dor de inocență, de libertate, de gesturile de tandrețe, de lacrimile fierbinți și de râsetele „până
la urechi” fără teama de a părea penibili, de privilegiul de a năzui spre ce este mai frumos și mai înălțător.
Dar o parte dintre noi uităm repede și devenim adulții marcați de propriul trecut pe care nu l-am acceptat
în totalitate și poate de aceea nu reușim să păstrăm acele stări și valori pe care să le transmitem copiilor
noștrii – siguranță, dragoste, afecțiune, încredere și respect.
Se vorbește frecvent despre “cei 7 ani de acasă”. Contează oare sau nu educația primită acasă de un
copil? Albert Einstein spunea că "Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în
şcoală". Deși suntem tentați să fim de acord, când devenim adulți suntem efectiv speriați de responsabilități,
pentru că suntem prinși în caruselul vieții și ne pierdem echilibrul. Poate la fel se simt și copiii de astăzi.
Conștientizăm că fiecare copil este unic, că așteptările sale pot intra în contradicție cu ale noastre, că
trebuie să găsim un echilibru între regulile de bun-simț care trebuie respectate și personalitatea copilului.
Dar trebuie să recunoaștem că „educația este un proces complex, este o îmbinare de artă și știință, dar cu
înțelepciune”.
Educaţia de acasă este un proces care nu se încheie niciodată, dar care trebuie să țină cont de etapele
de dezvoltare ale copilului, fără să piardă din vedere dreptul la copilărie prin joc, cum bine spunea un dicton
celebru „omul este singura ființă care se joacă toată viața” iar Lucian Blaga completa: “jocul este
înțelepciunea și iubirea copilului, iubirea este jocul și înțelepciunea tânărului, înțelepciunea este iubirea
și jocul bătrânului”.
Acasă - este mediul în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin
imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi
achiziţia normelor unui comportament social corect. Educatorii, profesorii şi celelalte medii educaţionale
nu pot în timp decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.
Mediul familial înseamnă pentru copil: părinții, bunicii, locuința, vecinii, obiectele sale personale.
Toate acestea rămân în urmă – acasă - și copilul se trezește brusc într-un mediu nou, înconjurat de adulți și
tineri necunoscuți, care-i bulversează propria siguranța. Poate de aceea, familia trebuie să-l pregătească
pentru această provocare. O provocare ce se va reflecta în toate domeniile de dezvoltare ale copilului:
socială, psihologică, intelectual-cognitivă, emoțională. Copilul are nevoie de părinți care știu să trăiască în
acord cu ceea ce fac, cu ceea ce spun și cu ceea ce simt.
Este important pentru fiecare copil să știe cine este, să-și formeze o idee clară a propriei identități, cu
sprijinul părinților, educatorilor și anturajului. Ne dorim “Copii sănătoși, care merg la școală și se joacă,
care cresc puternici și încrezători, înconjurați de dragostea și sprijinul familiei lor și al unei comunități
extinse de adulți preocupați de bunăstarea lor, care preiau treptat responsabilitățile maturității, fără
frică”.
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. Poate de aceea există două tendințe contradictorii:
părinții sunt îngrijorați de viitorul copiilor lor, dar în același timp nu mai au timp și răbdare să acorde atenție
problemelor acestora. Relația lor cu școala este ignorată sau evitată, acțiunile educative ale celor două
instituții exercitându-se oarecum paralel.
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În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, este nevoie ca părinţii
să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă, să-i stimuleze să vorbească despre ceea ce îi interesează
fără a recurge la un „interogatoriu” ci adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta
să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre
lucrurile pe care le-a făcut. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui
părinte, precum şi de interesele şi particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor.
Așadar, părinții au influență asupra copiilor în primii 7 ani de viață, când le pot transmite:
 deprinderi de autoservire;
 exprimarea trăirilor, sentimentelor si emoţiilor atât pozitive, cât şi negative;
 bune maniere şi comportament;
 limbaj corect;
 modalități de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări;
 consecvenţă în realizarea unei sarcini;
 concentrarea atenţiei;
 alegerea motivelor şi motivaţiilor când vor să facă ceva.
Profesorii, alături de părinți au șansa de a se apleca cu înțelepciune la zbaterile și temerile unei
generații care aşteaptă răspunsuri clare, concise, fără multe explicaţii pentru că nu are răbdare. Nu
are răbdare să citească, aşteaptă ca totul să fie palpabil, să-l observe şi să-l descopere uşor. Pentru
că așteaptă de la adulți să-i ajute să se cunoască, să știe să facă, să trăiască, să fie...
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. ANCUȚA MIHAELA
SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE TABACARU”,
HEMEIUS, JUD. BACAU
Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari,
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei
personalitati armonioase.
Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor
familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de dimineata pana seara
si care nu petrec prea mult timp impreuna cu ei.
De ce este importanta familia in educatia copiilor? Pentru ca are o influenta deosebita asupra copiilor,
care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viata,
societate si natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viata lor, decat de la profesori sau necunoscuti.
De asemenea, familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere
intelectual, cat si fizic, moral si estetic. Parintii sunt cei care de cele mai multe ori asigura hrana si celelalte
elemente necesare copiilor: hainute, carti, rechizite, jucarii, ceea ce ii determina pe cei mici sa inteleaga ca
au datoria sa implineasca asteptarile pe care le au adultii de la ei.
Mai mult decat atat, parintii au datoria de a le forma copiilor constiinta, caracterul, vointa,
personalitatea si simtul responsabil, dinainte ca cei mici sa ajunga pe bancile scolilor.
O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice,
atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite
în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
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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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. ANDA MARIAN
Folosim expresia „cei şapte ani de acasă“ pentru a descrie comportamentul unei persoane într-un
anumit context social, dar, în același timp o extindem asupra persoanei în cauză, întrucât educaţia primită
în primii ani de viață de la părinți, bunici, familie în general, defineşte în mare măsură viitorul adult. Încă
din primele luni de viață, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale ca
personalitate, atât din punct de vedere afectiv cât şi intelectual. O parte însemnată a factorilor care
influenţează această dezvoltare ţin de mediul familial şi ca atare de modul în care familia copilului se
raportează la lumea din jur. Astfel, copilul devine „oglinda” părinților, în anii copilăriei mici copiind
involuntar gesturile, vorbele adulților din jurul lui și mai apoi devenind ceea ce a fost oglindit.
Educația primită în familie cuprinde o serie de reguli de comportament și conveniențe sociale pe care
copilul le învață și le aplică mai apoi pe tot parcursul vieții, dobândind un cumul de însușiri cuprinse in
ceea ce se înțelege printr-o persoană „bine crescută”. Regulile elementare de compotament dobândite in
timpul „copilăriei mici” sunt: salutul, comportamentul în public (răspunde întrebărilor, își așteaptă rândul
pentru a participa la conversație), comportamentul cu prietenii (îşi respectă prietenii de joacă, înţelege şi se
conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui), înţelegerea normelor sociale (ceea ce se cuvine a „se
face” şi ceea ce nu se cuvine în societe, folosește expresiile „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”),
manierele la masă, recunoaşterea greşelilor și exprimarea regretului, toleranţa și acceptarea celorlalți.
În cei șapte ani de acasă, copilul poate învăța și o serie de norme de compotament și de organizare:
deprinderi de autoservire, menținerea ordinii și a curățeniei, păstrarea igienei personale, exprimarea
sentimentelor si emoţiilor, exprimarea corectă gramatical, consecvenţă și perseverență în realizarea unei
sarcini.
Este important și faptul că însuşirile dobândite în această perioadă pot deveni permanente pentru tot
restul vieţii sau pot influenţa dezvoltarea persoanei în devenire: spiritul de competiţie, altruismul,
cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini.
Aşadar, educația primită în primii șapte ani de viaţă este foarte importantă în creionarea personalității
copiilor, părinții sunt cei care le transmit celor mici valorile pe care urmează să le copieze la început, să le
învețe, ca mai apoi să le respecte rațional, valori la care se vor raporta pe parcursul vieții. Integrarea în
colectivitățile școlare (grădiniță, școală) vor perpetua, completa și consolida educația primită acasă.
Bibliografie:
1. Vrăsmaş E.A., Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
2. Păun E., Iucu B. R., Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002
3. Ciofu C., Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘC. ANDREI AURA VALENTINA
SCOALA GIMNAZIALĂ SILIȘTEA
GRĂDINIȚA COTU LUNG BRĂILA

Am descoperit că cea mai bună cale de a le da sfaturi copiilor tăi este să afli ce îşi doresc şi să-i sfătuiești
cum să-şi împlinească dorinţele.
Oamenii se bazează foarte mult pe învățare pentru dezvoltarea copilului. Deoarece nu ne naștem
știind cum să ne comportăm în societate, trebuie să învățăm multe dintre comportamentele din mediul din
jurul nostru în creștere. Pentru majoritatea dintre noi, această învățare începe cu familia de acasă.
Învățarea vine în mai multe forme. Uneori, copiii învață spunându-le ceva direct. Cu toate acestea,
cel mai comun mod de învățare a copiilor este prin observarea vieții de zi cu zi. Învățarea și socializarea
unui copil sunt cel mai mult influențate de familia lor, deoarece familia este grupul social principal al
copilului.
Dezvoltarea copilului se întâmplă fizic, emoțional, social și intelectual în acest timp. Pentru a face o
analogie, dacă construiți o clădire mare, trebuie să vă asigurați că are o bază solidă, astfel încât restul clădirii
să poată sta înalt și puternic pentru mulți ani de acum încolo. Dacă fundația nu este puternică, clădirea va
avea probleme să stea singură. La fel ca oamenii, dacă fundamentele noastre nu sunt solide, ne este mai
dificil să avem succes în relațiile noastre cu ceilalți, munca, sănătatea și noi înșine. Deci, nu se poate sublinia
suficient cât de importantă este familia în dezvoltarea unui copil.
În cele din urmă, familia va fi responsabilă pentru modelarea unui copil și dezvoltarea valorilor,
abilităților, socializării și securității.
„Familia” ar putea fi o legătură, o relație de lungă durată care îi ține pe membrii săi prinsi cu firul
afecțiunii. Legarea nu se întâmplă peste noapte. Fiecare secundă, fiecare minut pe care îl petreci pur și
simplu împreună cu cei dragi, te leagă de ei. Prin intermediul unei familii avem tendința de a învăța valorile
afecțiunii, încrederii, speranței, credințelor, culturii, moralei, tradiției și a tuturor problemelor foarte mici
care ne pun în discuție și, prin urmare, societatea pe care avem tendința de a o aborda.
Copiii ar trebui să învețe importanța familiei și modul în care familia ajută la construirea unui viitor
robust. Tinerii depind de bătrâni și de familie pentru a-i păzi și pentru a-și satisface dorințele. Bătrânii și
familia formează relația inițială a unui copil. Părinții ar trebui să-i educe astfel încât să înțeleagă importanța
familiei în viața lor.
Când vine vorba de viața de familie, toată lumea se străduiește să-și dea seama cum relația dintre
părinți și copii poate deveni ideală. Tehnicile parentale pozitive funcționează bine pentru creșterea copiilor
cu disciplină și valori morale bune și sunt visul tuturor părinților. Cu toate acestea, nu este o ispravă ușoară.
Și este important să știm că relația părinte-copil este o stradă cu două sensuri, cu alte cuvinte, este de fapt
un parteneriat între un părinte și copilul lor. O grădină cu diferite flori devine frumoasă când înflorește. În
mod similar, dacă părinții învață cum să fie un „grădinar” și sunt capabili să recunoască personalitatea
copilului lor și să o hrănească, atunci „grădina” lor va deveni parfumată! Acesta este ceea ce înseamnă
părinți pozitivi! Atunci când părinții dezvoltă abilități parentale eficiente, aceștia sunt capabili să ia
inițiativa pentru a umple golul generațional. Când părinții încep să înțeleagă echilibrul, unde să plaseze
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granițele, unde să încurajeze și unde să descurajeze, atunci copiii lor nu vor fi răsfățați. În acest fel devin
buni părinți. Când oamenii nu știu să fie un părinte bun, se dezvoltă distanța între cei doi.
Familia este primul mediu de tip socializator în care copilul își dezvoltă calitațile si defectele. El
adună informații si imită comportamentul tuturor celor cu care intra în contact. O familie în care sunt
probleme va transmite copilului nesiguranță și astfel acesta va devein inhibat. În schimb ce o familie mult
prea permisivă poate transmite celui mic senzaia ca totul i se cuvine si acest lucru poate devein din nou o
problemă. De aceea este necesar echilibrul si oferirea de valori morale, participarea cu cel mic la donații,
rasplatirea eforturilor cu apreciere si afectiune, evitand pe cat posibil lucrurile materiale.
Familia este darul cel mai de preț al unei vieți pline de satisfacții si realizări, este podul care duce
spre lumea întreagă, lipsa acestuia facănd trecerea catre maturitate dificilă și plină de obstacole.
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IMPORTANȚA FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR
PROF. ÎNV. PRIMAR, ANDREI VIOLETA
LICEUL TEOLOGIC TG-JIU
In educarea copilului, parinții, educatorii, școala si societatea, în general, sunt mijloace importante
de educație si instrucție.
Printre problemele importante ale învățământului în această etapă de schimbare si modernizare
rapidă se gasește si 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 cunostințe, primele
deprinderi,.dar si 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.
Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent
responsabilitățile educative fată de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieții zilnice, minimalizând rolul de
factor educativ. Alte familii, deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor le lipsesc pregătirea
psihopedagogică, experiența.
Factorii care influențează azi mediul educativ sunt:noua concepîie care se cristalizează asupra
educației ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parinții trebuie sa-si intărească fundamentarea
relațiilor pe baza dragostei lor fată de proprii copii si pe dorința lor ca aceștia să aibă performanțe și succes
in viată. Aceasta nu se poate realiza dacă parinții nu cunosc personalitatea propriului copil. Educația
copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. In educația copiilor trebuie să existe între
parinți înțelegere și acord în diferite probleme și de aici decurg normal si celelalte.
În activitatea de educație în familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educației, adică formarea copilului ca cetațean, ca om.
Raporturile dintre părinți si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii
lor, lucru de care ar trebui să fie conștienți toti parinții. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale parinților influențeaza atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor.
Voi enumera câteva din posibile atitudini și comportamente ale parinților 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 parinții aplică copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
crește timorat cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, simte nevoia să mintă, se îndepărtează afectiv
si efectiv de părinți și îsi caută înțelegerea și afectivitatea în altaă parte. Așa se nasc,,găștile “ și ,,bandele”
de minori. Mai gravă este situația când părinții sunt împărțiți în ,,tabere”:unul sever si 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” sta 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 tarziu la locul de muncă.
*,,Familia rigidă” prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de
nereușită și sancțiune. Învățătorul trebuie să intervină, dupa ce cunoaște situația reală, prin vizite la
domiciliu, discuții cu părinții (în particular, nu în ședințe) sugerându-le cu discreție, tact si calm în ce mod
si sub ce formă se poate atenua și echilibra severitatea. Învățătorul trebuie să fie în postura sfătuitorului și
nu a judecătorului.
*,,Familia libertină” creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a intârzia sau impiedica
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei inșiși.
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Învățătorul trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine in sensul obținerii unor rezultate bune la
învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea fermă în gardă a părinților in legatură
cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară.
Parinții trebuie să înțeleagă bine relație dintre faptă și măsură ei educațională În climatul educațional
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
Un proverb spune :,,O vorbă bună rostită la timp, învioreazaăsufletul copilului, precum si ploaia
bună, căzutaă la timp potrivit, înviorează câmpul”
BIBLIOGRAFIE:,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005
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EDUCAȚIE PRIN ART-TERAPIE
PROF. PSIHOLOG NINETA ANDRONIE
C.J.R.A.E. OLT
Motto: „Atunci când ești liber, te poți juca, iar când te joci, devii liber” – Heidi Kaduson
Jocurile, poveștile, desenele, modelajele sunt unele dintre activitățile preferate de copiila vârsta
preșcolară și școlară mică. La această vârstă, copiii acumulează numeroase informații, iar modul în care se
realizează acest lucru este foarte important pentru formarea personalității copilului. Fiecare acțiune pe care
o intreprind duce la dobândirea unor cunoștințe, iar acest fapt face din vârsta copilăriei o perioadă definitorie
în dezvoltarea armonioasă a copiilor.
Dacă reușim (noi ca părinți, bunici, cadre didactice, consilieri etc.) să transmitem copiilor latura
distractivă, interactivă și provocatoare a a explorării mediului din jur, atunci putem considera acțunile
noastre ca având un caracter preventiv pentru diferite probleme și tulburări pe care copiii le pot dezvolta în
perioadele de vârstă următoare. Este important să-i antrenăm pe copii în activități precum desenul,
modelajul, jocul, povestirea, dar mai ales este important să le oferim feeback, de ficare data când aceștia se
implică intr-o activitate. Feedback-ul trebuie să conțină aprecieri despre modul în care copiii au participat
la activitate, despre multitudineade informații pe care au reușit să le acumuleze sau despre caracterul
distractiv pe care poate să-l aibă învățarea. Vom vedea că în acest fel avem un aport considerabil în
dezvoltarea armonioasă a copiior. De cele mai ulte ori este mai ușor să previi apariția unor tulburări, decât
să intervii asupra lor.
Consilierea copiilor de vârste mici, începe să prindă contur și în țara noastră. Specialiștii din domeniul
psihologiei manifestă din ce în ce mai mult interes pentru perfecționare în diferitele terapii specifice
consilierii infantile, iar părinții și familiile copiilor au încredere din ce în ce mai mare în acest proces
terapeutic. Terapia prin joc, meloterapia, biblioterapia sau artterpia au prezentat numeroase beneficii prin
aplicarea lor în consilierea copiilor. Fiecare dintre acestea aduce în discuție utilizarea unor instrumente
îndrăgite de către copii, mai ales la vârsta preșcolară și școlară mică. Jocul, muzica, povestea, desenul sau
pictura sunt activitățile terapeutice utilizate, în cadrul cărora, de altfel, copiiisunt implicați cognitiv și
afectiv într-un grad foarte crescut.
Ideea de bază în art-terapie este aceea că procesul creativ ajută oamenii în dezvoltarea abilităților
personale și interpersonale (comunicare, relaționare, inteligență emoțională), în creșterea stimei de sine și
a autoconștientizării, în gestionarea comportamentului și reducerea stresului, în dezvoltarea capacităților
cognitive prin stimularea atenției, imaginației și a gândirii.

91

Atelierele de art-terapie propun un loc de exprimare liberă și creativă a emoțiilor, ideilor, frustrărilor,
anxietăților, în forme și culori, un suport și o însoțire in evoluția ficăruia de către un psihoterapeut
specializat care asigură un cadru protector, bazat pe încredere.
Nu există un tip de terapie mai eficient ca altul; lucrul care face diferența dintre beneficii este măsura
în care consilierul reușește să-și planifice și să-și organizeze intervenția terapeutică în funcție de abilitățile
copilului, de preferințele și nivelul de devzoltare ale acestuia, dar și de propriile cunoștințe și aptitudini.
Art-terapia nu trebuie confundată cu Arta. În artă beneficiarul este opera de artă, în art-terapie
beneficiarul este omul, arta fiind un mijloc de dezvoltare pus la dispoziția lui. În art-terapie nu se formează
artiști, nu este nevoie de experiența sau competență sau talent, deoarece arta reprezinta doar o metoda prin
care ne întelegem mai bine propriile trăiri și conflicte interioare.
Finalitatea Artei o reprezinta tabloul, sculptura, filmul sau dansul. Finalitatea Art-terapiei o reprezinta
dezvoltarea personală, vindecarea emoțională și transformarea individuală.
BIBLIOGRAFIE
1. Băban, A - Consiliere educaţională: ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, ClujNapoca, 2003.
2.Lemeni, G., Miclea, M. – Consiliere şi orientare, Ed. ASCR, Cluj, 2004
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
ANGEARU MIOARA, PROFESOR-EDUCATOR,
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ALEXANDRIA
Cred că nu este ușor când inima de mama spune dă-i, lasă-l iar conștiința spune nu, fiți consecvenți,
stăruiți și toți avem de câștigat. De fapt nu există copil ,,răsfățat” în opinia mea dar el încearcă permanent
știind că are un părinte permisiv, însă atunci când apar regulile se va obișnui. Mulți părinți cred că regulile
înseamnă să ,,fim răi”, sau poate că nu-i iubim. Aici ajungem la un alt subiect sensibil afectivitate, dăruire,
conștiența de a fi părinte sau ne-a dat Dumnezeu un copil, ori s-a întâmplat să aduc pe lume un copil. Dacă
la apariția lui pe lume ,,ne trezim” și spunem a fi mama înseamnă să oferi din timpul tău, din sufletul tău,
totul cu multă dragoste și căldură, îl dai la școală și-l ajuți să facă o meserie, copilul are o șansă.
Dacă ești egoist ca părinte renunți la reguli, acuzi profesorul, îl speli, îl hrănești și gata. Deja discutăm
despre deprivare afectivă, deprivare maternă, frustare afectivă și începem să ne învârtim într-un cerc închis,
ajungem la cursurile de parenting pe care mulți le ignoră, alții nu le înțeleg și tot așa. Familia, mama,
legătura afectivă cu mama, modelele din primi ani de viață, educația părinților, bunicilor, mersul la biserică
duminica sunt bazele educației unui adult. Pe această structură continuă școala procesul educațional.
Educabilitatea copilului începe în familie, iar primele modele le are tot din familie; ai forma copilului
un set de reguli minimale este o îndatorire a familiei faţă de comunitate şi o obligaţie faţă de copil. Copilul
doar spălat şi hrănit se maşinalizează, se dezumanizează, devine instinctual şi agresiv, nu educat: etic, civic,
cu conştiinţă şi gândire, creativitate şi emoţie, inteligenţă; calităţi care ne deosebesc de regnul animal.
În mediul şcolar de la trei ani copilul vine în contact şi cu alţi copii, şcoala oferă modele şi exemple
pozitive, aici copilul învaţă să fie tolerant cu ceilalţi, să accepte diversitatea, va învăţa că deşi suntem puţin
diferiţi- copiii cu deficienţe, sau cu cerinţe educative speciale- avem aceleaşi drepturi şi obligaţii, că va
trebui să convieţuim în armonie şi respect unii faţă de ceilalţi, chiar dacă au altă naţionalitate şi cetăţenie,
subliniind interculturalitatea, şcoala oferă şanse egale la educaţie; aici bunicul şi părintele vor fi consiliaţi
şi vor evita etichetarea şi stigmatizarea dar se vor implica activ în integrare; tot la trei ani va începe derularea
parteneriatului şcoală-familie-comunitate.
Şansa copiilor depinde în mare măsură de educaţia din familie, mai ales a mamei, dar nu poţi să educi
un copil fără a fi educat.
Informarea, consilierea, conştientizarea până la responsabilizare a familiei sunt atribuţii ale grădiniţei,
şcolii, care nu se pot concretiza fără implicarea familiei.
Prin educaţia timpurie, şcoala informează şi consiliază un segment de populaţie de la trei ani la
şaptezeci de ani: preşcolari, părinţi, bunici, pune bazele integrării comunitare şi profesionale, iar copii
învaţă că au obligaţii faţă de familie şi comunitate.
Se vorbește foarte des despre parteneriatul școală-familie-uneori și comunitate, însă nu știu câți
părinți colaborează, cooperează cu dascălul pentru a continua permanent ceea ce se face la școală; reguli,
sarcini în casă și gospodărie, valorizare permanentă, comportament civilizat, vocabular adecvat.
Tot în cei şapte ani de acasă este necesar să-i dăm copilului sarcini, rol, responsabilităţi în familie,
dar şi să-l investim cu încredere prin angajarea în activităţi cotidiene. Se greşeşte atunci când se aduce
copilul zilnic la şcoală, doar că aşa trebuie, sau pentru alocaţie, lapte şi corn, dar nu comunicăm; la fel se
greşeşte când înlocuim dojana părintească cu tableta sau calculatorul -părintele este liniştit, iar copilul
ocupat, nesupravegheat, agresiv; dojana blândă, cu exemple din mediul apropiat, cu argument, cu pedeapsă
direct proporţională cu fapta, dar mai ales lauda faptei bune, sunt măsuri ce le pot aplica educatorii împreună
cu părinţii.
Intrarea copilului în şcoală constituie un moment crucial în viaţa sa, date fiind ,,statutul” şi ,,rolul” de
elev, natura relaţiilor cu adulţii şi cu colegii, noutatea condiţiilor de activitate, şi mai ales, specificul
învăţării.
Pregătirea copiilor din grădiniţă în vederea integrării cu succes în clasa I necesită o muncă stăruitoare
din partea educatoarelor, deoarece acestea trebuie să insiste mai mult asupra unor procedee care pregătesc
copilul pentru şcoală.
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Ponderea activităţii din grădiniţă cade pe latura formativă, pe exersarea proceselor psihice de
cunoaştere pentru a realiza procesul optim de integrare şcolară sau maturitatea şcolară.
BIBLIOGRAFIE :
Alois Gherguţ, Sinteze de psihopedagogie specială, ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a
gradelor didactice, 2013, Polirom,
Constantin Cucoş, coordonator, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice,
2009, Polirom,
Elena Dănescu, Stimularea creativităţii la vârstă preşcolară, 2006, Paralela 45.
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,,IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE”
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ANGHEL DANIELA SANDA
GRĂDINIȚA NR. 5-GĂEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA
Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care
copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a
fiecărei familii şi valorificarea acesteia.
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea,
nevoile.
Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul
de sport, la teatru sau în vizită la rude.
Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii
adecvate în diferite situaţii.
Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.
Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului;
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).
În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă
sănătos.
Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în
lumea lor, iar ei într-a noastră.
Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.
Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire,
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi
structurează personalitatea.
“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii leau umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică.
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere
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decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto
Cury)
Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":
-Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă;
-Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea;
-Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească;
-Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri;
-Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni;
-Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;
-Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată;
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ
ATITUDINI BLÂNDE;
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului.
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.
“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în
perioada următoare.
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente,
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este importsant cum sunt
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.
BIBLIOGRAFIE:
-Campbell, R., (2007), Educaţia prin iubire, Bucureşti: Editura Curtea Veche;
-Cury, dr. Augusto-Editura For You
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PRESCOLAR: ANGHEL FLORINA
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 POIANA LACULUI
GRADINITA P.P. POIANA LACULUI
Procesul educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca din familie. Deprinderile
de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii exprima de fapt atmosfera morala in care el a fost
crescut in familie,sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, exemplul personal pe care i l-au
dat prin atitudinile si faptele lorde conduita. unii parinti nu inteleg ca adesea copilul este incorect nu pentru
ca ar vrea sa se abata de la reguli, ci pentru ca nu stie cum trebuie sa se comporte, nu dispune de experienta
morala necesara, nu cunoaste cerintele fata de comportarea lui.
De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizarii psihice a copilului. Primele impresii despre lume
si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din familie. Astfel, prin comunicarea
continua cu membrii familiei, el isi insuseste limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al
dezvoltarii sale psihice. Parintii vor fi atenti la felul cum pronunta copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea,le
vor imbogati vocabularul, ii vor invata sa se exprime corect si coerent. Insusirea vorbirii de catre copiii cu
cei din jur. Parintii trebuie sa acorde o mare atentie intrebarilor copiilor,semn sigur al dezvoltarii lor
intelectuale, al manifestarii active a setei de cunoastere,al curiozitatii lor cu privire la originea lucrurilor
din jur. In familie copiii isi insusesc primele cunostinte,isi formeaza primele reprezentari si dobandesc
experiente morale. Parintii ii invata de timpuriu pe copii sa inteleaga ce este "bine"si ce este"rau", ce este
"permis"si ce este "interzis". Pentru unele fapte si actiuni, copiii sunt incurajati si laudati, iar pentru altele
sunt dojeniti de catre parinti.
Educația unui copil nu se limitează doar la a-l învăța să scrie, să citească și să calculeze. El trebuie să
învețe și cum să se comporte cu ceilalți, iar aceasta este răspunderea părinților, care trebuie să îl obișnuiască
de mic cu bunele manière.
Învățarea bunelor maniere încă din copilărie reprezintă cheia către adaptarea viitorului adult la rigorile
societății și către succesul lui în viață. Un copil manierat se va descurca mai bine în relațiile sociale și se va
simți mai confortabil în prezența celorlalți, decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă. În primii șapte
ani de viață trebuie învățate bunele maniere. Acestea îi modelează copilului dumneavoastră
comportamentul în societate și îl învață ce înseamnă respectul față de semeni. Iar copiii respectuoși vor fi
tratați cu respect. Mediul familial reprezintă unul dintre factorii decisivi ai formării armonioase a copilului,
în primii ani de viață și nu numai. Un mediu familial propice, prietenos și deschis contribuie din plin la
dezvoltarea echilibrată emoțională și socială a viitorului adult. Principiile referitoare la viața și educația
copiilor sunt intens vehiculate, dar intotdeauna e puțin mai greu ca acestea să fie puse în practică. Probabil
că toți părinții își doresc să demonstreze iubire, toleranță, onestitate în relațiile cu copiii lor, să
interacționeze și să genereze o atitudine corectă și înțelegătoare.
Numeroasele interacțiuni pe care membrii unei familii le au reprezintă baza intemeierii unor
competențe de socializare, de adaptare la mediul inconjurător. Astfel, familia ar putea fi considerată un
model, o enitate socială în care se dezvoltă viitorii adolescenți și adulți. În perioada actuală structura familiei
este în schimbare, tot mai puțin copiii cresc având alături doar un părinte, cresc cu bunicii sau cu alte rude,
fapt care îi afectează pe termen lung. Ei își găsesc modele în alte persoane din anturajul familial, din media
sau din spațiul virtual.
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Copiii
au nevoie să se simtă profund conectaţi cu părinţii lor, pentru că altfel nu se simt în siguranţă, iar mintea
lor nu poate funcţiona pentru a regla emoţiile şi pentru a accepta îndrumarea parentală. Ei au nevoie să se
simtă iubiţi şi protejaţi, iar această idee de siguranţă le creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea
regulilor de comportament. Copiii care se simt apreciaţi şi trataţi cu atenţie şi respect de părinţi percep în
mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Mai mult de atât, ei realizează că părinţii le acordă atenţie, că
sunt preocupaţi de ceea ce ei simt şi fac. De asemenea, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată
pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. Copiii sunt întotdeauna mai
receptivi atunci când părinţii le oferă o îndrumare iubitoare. Copiii grozavi se dezvoltă prin îndrumare,
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gestionarea emoţiilor, a comportamentului şi dezvoltarea măiestriei, nu prin control, care aduce obedienţă
de moment. Părinţii chibzuiţi ştiu că ceea ce fac astăzi fie spijină, fie constrânge personalitatea în formare
a copilului. Aceştia folosesc limitele empatice, şi nu pedepsele pentru a sprijini copilul să îşi dezvolte mai
degrabă, autodisciplina, decât obedienţa forţată. Sunt conduşi de principii fundamentale, aşa încât nu
acceptă compromisuri de la relaţionarea respectuoasă ori de la timpul petrecut în familie.
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de
competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii.
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi. Aşadar, părinţii au o foarte
mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori pe care
urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este
important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta
să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său.
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IMPLICAREA FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI
PROF. ANGHEL MARGARETA,
LICEUL TEORETIC ”DECEBAL” CONSTANȚA
Deși am intrat demult în al doilea deceniu al mileniului al treilea, adică într-o perioadă cu o foarte
mare deschidere pentru cunoaștere, totuși, trăim astăzi o profundă criză morală și o criză de valori, de riscuri
majore de socializare. Această criză pune în pericol în primul rând generația tânără.
Statutul familiei este într-o permanentă deteriorare, fiind expusă tot mai mult unor procese de natură
să îi slăbească potențialul educativ. Șomajul, inflația, imigrarea și nu în ultimul rând pauperizarea tot mai
pronunțată a populației, au dus la destabilizarea relațiilor dintre membrii familiei, având repercursiuni
asupra condiției umane.
Întrucât familia reprezintă primul mediu de viață al copilului, atmosfera din sânul acesteia își pune
semnificativ amprenta asupra conturării profilului personalității lui. În această lume, nimic nu se compară
cu o legătură reușită, plină de înțelegere, bazată pe respect și iubire, așa cum este relația dintre părinții și
copiii lor.
De aceea, este nevoie de răbdare și efort atât din partea părinților, dar și din partea copiilor, pentru ca
relația lor să fie optimă.
Încă din primii ani de viață, părinții, cu multă responsabilitate și cu mult tact stabilesc condițiile care
trebuie îndeplinite, limitele care nu trebuie depășite, astfel încât fiecare să înțeleagă și să conștientizeze
poziția în care se află, fiecare făcând eforturi de a păstra un echilibru, o stare de liniște, să manifeste
înțelegere și respect față de celălalt.
Menirea de a fi părinte este deosebit de grea. A fi părinte este ”o meserie” în toată puterea cuvântului,
cu deosebirea că în acest caz trebuie să se muncească cu normă întreagă, zi și noapte, fără să se beneficieze
de concedii anuale plătite sau de pauze determinate de reviziile tehnice. Este o ocupație din care nu se pune
problema să se demisioneze, o îndeletnicire care se învață din mers, pe tot parcursul vieții, pentru care nu
se organizează cursuri de specializare. În această slujbă, greșelile amenință la orice pas, dar de fiecare dată
trebuie să se refuze dreptul de a greși.
Întrucât nu există un model bine conturat sau un ”plan de bătaie” pentru a răspunde la situațiile care
se întâlnesc, apar o serie de frustrări și în această meserie. A fi părinte înseamnă în același timp a da (a-i
ajuta pe copii să realizeze ceea ce doresc, pentru că ei nu au suficientă forță și a le oferi sprijinul necesar ca
să ajungă acolo unde trebuie), a cere (a institui reguli), dar mai ales, a ierta. Totuși pe primul plan, trebuie
ca părinții să îi accepte pe copiii lor așa cum sunt, pentru că ei sunt mai importanți decât aspirațiile personale
ale adulților.
Unele familii oferă un mediu cultural favorabil dezvoltării copilului, în timp ce altele prezintă o
situație precară sub raport material sau cultural.
Starea materială bună a familiei este un factor important al reușitei școlare, iar disponibilitățile
financiare existente pot susține școlarizarea de mai târziu, precum și crearea condițiilor necesare studiilor
de lungă durată.
La polul opus, familiile care locuiesc într-un mediu defavorizant, nu pot asigura copiilor referințe
culturale minime, necesare pentru a valorifica eficient oferta școlară de mai târziu. Copiii proveniți din
familii sărace optează pentru cicluri școlare de scurtă durată și pentru profesii solicitate imediat de piață,
forței de muncă. Aceste situații de insuficiență culturală și materială fac necesare programe de educație
compensatorie și acțiuni de remediere a handicapurilor respective.
Deseori, apar conflicte între părinți și copil, datorită faptului că părinții, având personalități diferite,
exercită influențe diverse asupra copilului. Există cazuri în care tatăl este autoritar și mama îngăduitoare,
care devine treptat confidenta copilului și începe să ascundă greșelile acestuia, cu scopul de a nu fi pedepsit
de tatăl lui. Efectele negative ale acestui tip de comportament generează conflicte între părinți, dar cel mai
grav este că se răsfrânge asupra copilului. Părinții trebuie să fie sinceri unul cu altul în fața problemelor
copilului, să își exprime nemulțumirile față de acesta, atunci când este cazul și să colaboreze în luarea unei
decizii sau a unei sancțiuni, dacă aceasta se impune.
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Copiii pot avea temperamente sau aptitudini diferite, pot fi dotați de la naștere cu o memorie strălucită
sau cu o inteligență ieșită din comun, însă ei nu se nasc mincinoși, timizi, neascultători, obraznici, leneși
etc. Aceste trăsături sunt dobândite pe parcursul vieții, fiind determinate în special de influența pe care o
au asupra lor părinții și mediul în care trăiesc.
Bibliografie:
*Băban, A. - Consiliere educațională, Psinet, Cluj-Napoca, 2003
*Cosnier, J. - Introducere în psihologia emoțiilor și a sentimentelor, Editura Polirom, Iași, 2002
*Faber, A., Mazlish, E. - Comunicarea eficientă cu copiii, Editura Curtea Veche, București, 2008;
*Jinga, I. - Educația și viața cotidiană, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005;
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR ANGHEL OANA-CRISTINA
ŞCOALA GIM. “ANTON PANN” BRAILA
“Semeni un gînd, culegi o faptă; semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un
caracter; semeni un caracter, culegi un destin.” Stephen R. Covey
„Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii.”
Familia, primul grup social din care face parte un copil, reprezintă locul în care acesta este îngrijit şi
educat. În mod firesc, educaţia în familie o precede pe cea instituţională. În primii ani de viaţă copilul este
dependent de părinţi, iar aceştia nu trebuie să fie preocupaţi doar de latura fizică a îngrijirii lui,ci să aibă în
vedere şi educaţia psiho-socială a acestuia. Educaţia în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului,
iar educaţia sa la nivel psihic trebuie să urmarească pas cu pas evoluţia fizică, urmărindu-se concomitent
educaţia intelectuală şi morală în scopul formării caracterului. Cel mai important rol in evoluţia psihică a
copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această vârstă,rolul exemplului este foarte
important.
Deprinderile de comportare civilizată, atitudinile copilului faţă de ceilalţi exprimă de fapt atmosfera
morală în care el a crescut. Exemplul personal al părinţilor este foarte important.
Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de
viața copilului. Rolul mamei și al tatălui sunt diferite în dezvoltarea copilului și în modelarea personalității
sale. Mama are rolul de a-l proteja pe copil, în timp ce tatăl are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru
confruntarea de mai târziu cu lumea, cu viața. Ambii părinti sunt un model pentru copil și această diferenţă
aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i experienţe. Implicarea tatălui în educarea copilului aduce
numeroase beneficii, precum: devine mai încrezător şi mai independent, dezvoltă competenţe sociale mai
devreme, se integrează mai uşor în diferite grupuri sociale, îşi dezvoltă stima de sine.
Pentru a educa un copil în direcția bună, părinţii trebuie să-i îndrume cu multă înțelepciune, să nu fie
prea permisivi și să nu considere că datoria lor este să le facă întotdeauna pe plac. Uneori, trebuie să le
refuze accesul la anumite lucruri și să le spună „nu”. De asemenea, tot în seama educației parentale cade și
crearea unui set de reguli și limite pe care cei mici trebuie să le aibă. Dacă nu vor fi aplicate, aceștia vor
ajunge să creadă că totul li se cuvine.
Implicarea părinților în educație este obligatorie dacă vor să-și transforme proprii copii în oameni
responsabili și conștienți, care să prețuiască lucrurile bune în viață și care să știe cum să se descurce perfect
în orice situație. Comportamentele educaţionale ale părinţilor, chiar dacă sunt bine intenţionate, pot avea
efecte negative asupra copiilor, din cauza neadecvării lor, a particularităţilor de vârstă si individuale, la
situaţii concrete de acţiune, la sistemul de cerinţe adresate copiilor, etc. Severitatea exagerată –interdicţii,
brutalitate şi privaţiuni de tot felul – îşi va lăsa amprenta asupra personalităţii în formare a copilului. Astfel
de părinti impun un regim de viaţă şi, în special de învăţătură, peste limitele psihologice şi psihofiziologice
specifice vârstei. Ei impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activităţi recreative,
la jocurile specifice vârstei şi utilizează frecvent pedepse care lezează demnitatea copiilor, chiar pedepse
corporale. În afara programului şcolar, copiii sunt puşi adeseori să înveţe mai multe limbi străine, să
desfăşoare activităţi artistico-plastice, sportive, etc, chiar dacă nu au aptitudini în acest domeniu.
De cealaltă parte sunt părinţii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul.
Acest mod de a aduca poate duce la piedici în formarea si dezvoltarea personalităţii copilului. Aceşti părinţi
consideră că şcoala şi alte activităţi zilnice au o serie de cerinţe care depăşesc posibilităţile copilului sau
copiii lor sunt neajutoraţi, plăpânzi, fragili, şi de aceea trebuie menajaţi. Aceşti copii intră în colectiv
nepregătiţi şi nu reuşesc să desfăşoare fără ajutor activităţi simple, cum ar fi să se dezbrace sau să se
îmbrace, să îşi pregătească materialele necesare desfăşurării unei ore, să îşi identifice în ghiozdan manualele
sau caietele potrivite. Nici în relaţiile cu ceilalţi colegi nu le este uşor, unii dând dovadă de egoism, alţii
supărându-se foarte uşor atunci când nu li se acordă atenţia pe care şi-o doresc.
În condiţiile social-economice actuale, se manifestă două tendinţe contradictorii: părinţii sunt
îngrijoraţi de viitorul copiilor lor, dar in acelaşi timp nu mai au timp si răbdare să acorde atenţie problemelor
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acestora. Relaţia lor cu şcoala este ignorată sau evitată, acţiunile educative ale celor două instituţii
exercitându-se cumva paralel.
În concluzie, consider că este sarcina şcolii, a profesorului, să identifice situaţiile problematice din
familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi mai ales să
conştientizeze faptul că relaţia de colaborare şcoala-familie este determinantă în obţinerea performanţelor
şcolare şi în formarea abilităţilor copilului pentru viaţă.
Bibliografie:
Proiectul ,,Organizarea la distanță a educației parentale pentru familiile cu copii de 0-7 ani”, 2020,
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Centrul Naţional pentru Educaţie
Tmpurie şi Informare a Familiei
M. GILLY, Elev bun – elev slab, EDP Bucureşti, 1973;
R. VINCENT, Cunoaşterea copilului, EDP Bucureşti, 1972.

102

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI COPIILOR ÎN FAMILIE
ÎNV. ANICULĂESEI RICUȚA-IONICA
LICEUL ȘTEFAN D. LUCHIAN ȘTEFĂNEȘTI
Familia este unul din cele mai importante elemente care contribuie la dezvoltarea unei persoane şi
la starea ei de sănătate.
Părinţii furnizează „zestrea genetică”și creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale,
modelând caracterul copilului, simţul moral, estetic etc. Familia are un rol foarte important in formarea
copiilor. Ceea ce copii vor invata acasa, vor pune si ei mai tarziu in practica, asadar atentie! Familia invata
copii sa gaseasca solutii la problemele pe care le pot intalni in viata, invata sa faca deosebire intre ceea ce
este bine si ce este rau, invata sa aprecieze lucrurile frumoase, si sa se fereasca de cele rele. Pentru fiecare
dintre noi, fie parinti sau copii, familia reprezinta un context in care zilnic invatam cate ceva,de aceea,
familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.Tot familia este cea care
stabileşte regimul de viaţă al copilului ,cea care îi asigură o dezvoltare optimă, îi formeaza primele
deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele)
pentru bunăstarea organismului.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.Însușirea vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă
de părinţi în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi aproximativ 90% din
cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, mediul în care trăieşte,
despre ocupaţiile oamenilor etc.).Tot aceasta ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor
intelectuale ale copiilor. Familia trebuie să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii
trebuie să încerce să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege. La vârsta
şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea permanentă de informaţie,
să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze cunoştinţele, să le
dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare, să îi înveţe să rezolve probleme şi să caute
soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de asemenea prima
lui şcoală. Aici 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.Unii părinţi sunt profesori emoţionali talentaţi, alţii, din nefericire cei mai mulţi, nu.
Amprenta părinţilor asupra dezvoltării emoţionale apare încă din perioada pre-natală (intrauterină) şi este
mai accentuată în primii ani de viaţă.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.
Pentru educaţia morală şi formarea caracterului, familia este de asemenea, primul mediu în care
copilul îşi formează cele mai importante deprinderi de comportamant: respectul, politeţea, cinstea,
sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate.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.
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 și a universului
.
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.
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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.,,Copiii spun
ce aud și fac ceea ce văd.Părinții se pot vedea prin copiii lor,ca într-o oglindă,pe ei înșiși.
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 și şcolii.
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
PROFESOR ANIŢESCU ADRIANA-ROXANA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PADEŞ
Familia deţine rolul principal în educaţia copilului. Aceasta constituie nucleul în care copilul se
formează ca om, deţinând rolul decisiv în ceea ce priveşte viitorul copilului.
Ceea ce copiii vor învăţa acasă, vor încerca să pună în practică mai târziu. Familia învaţă copiii să
găsească soluţii la problemele pe care le pot întâlni în viaţă, învaţă să facă deosebire între ceea ce este bine
şi ceea ce este rău, învaţă să aprecieze lucrurile frumoase şi, totodată, să se ferească de cele rele. Pentru
fiecare dintre noi, fie părinţi sau copii, familia reprezintă un context în care zilnic învăţăm câte ceva. Familia
are rolul ei foarte bine stabilit, iar părinţii, cu siguranţă, trebuie să fie un exemplu pozitiv pentru odraselele
lor.
Familia reprezintă mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se
dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Ea constituie un prim instrument de reglare al interacţiunilor dintre
copil şi mediul social. Are rolul esenţial de asigurare a tuturor condiţiilor necesare trecerii prin toate stadiile
de dezvoltare ale copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii. Familia este primul şi cel mai
important cadru social de care are nevoie fiecare om ca să trăiască, fiind mediul prielnic pentru naşterea,
dezvoltarea şi desăvârşirea fiinţei umane. În organizarea sa proprie, ea oferă garanţii de moralitate, este
prima şcoală care pregăteşte pe copil pentru viaţa socială, învăţându-l să-şi împlinească datoria, să-şi
disciplineze voinţa, dându-i simţul ordinii şi ierarhiei. Mediul familial este cel care oferă siguranţă, linişte,
afecţiune, seninătate, constituind în acest mod o atmosferă favorabilă pentru o dezvoltare normală şi,
totodată, echilibrată.
Familia poate fi considerată prima instituţie de educaţie morală fiind pentru prima copilărie un mediu
educativ prin excelenţă. Familia mai poate fi numită „cea mai necesară şcoală de omenie”. În cadrul familiei
putem deprinde 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. Întâiul factor
care contribuie la formarea persoanei 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 în primul rând să formeze, apoi să informeze. Copilul asimilează din mediul apropiat
familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune directă. Copiii vor proceda
sau vor tinde să creadă ca şi părinţii imitând comportamentele acestora. În momentul de faţă 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 fixa 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.’’, afirma, cu tărie, Marie - Claude Beliveau.
Familia constituie, prin definiţie, cadrul de satisfacere al nevoilor tuturor membrilor ei. Nevoile de
bază, fiziologice sunt tot aşa de importante ca şi nevoia de securitate, de dragoste şi apartenenţă, de
recunoaştere. Ele apar, aşadar, 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 reprezenta 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 favorabilă a copilului pentru a deveni o fiinţă normală, capabilă de a fi
fericită, sau dimpotrivă acesta poate evolua la polul total 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.
Cei ,,şapte ani de acasă’’ ca, de asemenea, absenţa lor, conturează destinul fiecărui om.
Imediat după naştere, părinţii sunt datori să se ocupe mai mult decât orice de educarea şi bună creştere
a copiilor. Familia este considerată nu drept un grup independent, ci un subsistem al societăţii – ,,celula ei
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de bază’’. 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 reuşesc să se integreze în
societate. Familia este, în esenţă, temelia acesteia. Membrii familiei se pot influenţa reciproc, dezvoltând
raporturi interumane complexe. Bunul mers al 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 exact este vorba de modalitatea în care reuşesc membrii
unei familii să-şi îndeplinească rolurile maritale şi parentale, să soluţioneze diverse probleme. Aşadar,
familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor, atât din punct de vedere intelectual, cât şi fizic,
moral sau estetic.
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ – FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR ANTON-BADEA MADALINA
ȘCOALA GIMNAZIALA SMEENI, JUD. BUZAU
Studiile și cercetările contemporane atestă importanța majoră a mediului familial în dezvoltarea și
evoluția personalității copilului (în adaptarea și integrarea școlară și socială).
Pe de altă parte, sistemul educativ școlar reprezintă agentul cel mai semnificativ în pregătirea
copilului pentru viața socială și în corectarea disfuncționalităților/ erorilor educative parentale. Cu atât mai
mult, cu cât misiunea școlii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerințele
sociale.
Concomitent cu activitățile didactice propriu-zise, cadrul didactic are menirea și posibilitatea de a
contribui la dezvoltarea personalității elevului, ținând seama de particularitățile sale bio-psiho-individuale
și sociale; ereditatea, ca factor unic explicativ al personalității și comportamentului uman reprezintă o
concepție limitată, întrucât aspectele sociale dobândesc, în timp, pregnanță în cristalizarea și maturizarea
personalității.
Contribuția și intervenția educativă din partea școlii asupra părinților, pentru a-i ajuta în demersurile
lor educative - precum dezvoltarea responsabilității parentale, a atitudinilor și practicilor educative
parentale optime - reprezintă un obiectiv deosebit de important în cadrul relației/ parteneriatului școală –
familie.
Calitatea educaţiei şi succesul şcolar necesită abordarea de strategii și practici variate privind relaţiile
de colaborare dintre şcoală, familie şi comunitate. Unitatea școlară, centrată pe elevi și, totodată,
responsabilă pentru educaţia formală a copiilor/ elevilor, trebuie să aibă în vedere crearea unor astfel de
parteneriate, pentru a ajuta elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii
şi ceilalţi membrii ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor
o comunitate de suport care începe să funcţioneze.
Parteneriatele reprezintă actual o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi, și nu
doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă din sfera relaţiilor publice. În ţările dezvoltate,
cu deosebire pe continentul nord-american, parteneriatele şcoală - familie sunt esenţiale în procesul de
educaţie a elevilor şi în succesul lor la şcoală.
Familia contemporană este puternic influențată de schimbarile majore din cadrul societății actuale,
cunoașterea și înțelegerea familiei în calitate de partener constant și autentic devenind o prioritate. Prezența
în cadrul diferitelor familii a elementelor tradiționale cu elemente moderne generate de noi realități socioeconomice determină o diversificare a familiilor și a situațiilor considerate anterior atipice. În acest context,
pentru a atrage familia, școala trebuie să ia act de aceste schimbări, prin atitudini și comportamente noi,
adecvate. Cunoașterea familiei de către școală devine extrem de importantă și are în vedere cunoașterea
trăsăturilor, calităților, problemelor sale specifice, a valorilor si normelor pe care le promovează, a
avantajelor pe care le-ar putea avea.
Demersurile / acțiunile din partea școlii, pentru depășirea dificultăților existente la nivelul relației
școală – familie, vizează:
creșterea inițiativei și implicării managerilor școlari în sensibilizarea și atragerea familiei;
elaborarea unor proiecte centrate pe parteneriatul cu părinții;
transformarea comitetelor de părinți în structuri actve și dinamice, cu rolul de interfață în relația
școal-părinți;
diseminarea unor informații clare cu privire la scoală, la activitățile și problemele sale;
organizarea unor activități extrașcolare diverse în regim de parteneriat.
Studiile de specialitate au evidențiat următoarele:
Implicarea familiei este o parte importantă pentru calitatea educaţiei, pentru un mediu sigur de
învăţare şi de achiziţii ale elevilor.
Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri în educaţia copiilor
lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, scăderea fenomenului
delincvenţei.
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Toţi părinţii doresc cea mai bună educaţie pentru copiii lor.
Majoritatea părinţilor vor să se implice mai mult în educaţia copiilor lor, dar mulţi nu ştiu cum să
procedeze.
Majoritatea cadrelor didactice simt că implicarea părinţilor este o parte vitală a succeselor, dar mulţi
nu ştiu cum să-i implice pe aceştia.
Şcolile trebuie să încurajeze şi să promoveze implicarea părinţilor.
De modul în care şcolile ştiu să-i încurajeze pe părinţi ca să se implice depinde participarea sau nu a
acestora la acţiunile comune cu şcoala.
Şcolile trebuie să-i încurajeze pe părinţi să le devină parteneri şi să poată lua împreună decizii cu
privire la educaţia copiilor lor.
Parteneriatul școală – familie, pentru a fi eficient, trebuie să vizeze dezvoltarea pe mai multe paliere
comune cadrelor didactice și părinților, și anume :
• Luarea deciziilor
• Acordarea sprijinului
• Predarea
• Studiul
• Comunicarea
În ultimii ani se pune accent și pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi școală, în baza
unui contract educațional individual privind educaţia copilului. Scopul contractului are ca principiu
asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ, prin implicarea şi responsabilizarea
părţilor în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei elevilor. Astfel:
 Şcoala are responsabilitatea cea mai importantă în procesul instructiv-educativ.
 Părintele este o persoană responsabilă pentru educarea şi comportamentul copilului şi pentru
colaborarea cu şcoala spre beneficiul copilului.
 Elevul este și el responsabil pentru propria educaţie.
Din momentul semnării acestuia, contractul educațional dintre familie şi şcoală se consideră ca un
sistem de îndatoriri reciproce în colaborarea părinţilor cu şcoala pentru a educa şi forma copilul.

BIBLIOGRAFIE:
Agabrian, M., & Milea V. (2005). Parteneriate şcoală-familie-comunitate. Iași: Institutul European.
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RELAȚIA PARINTE-COPIL ȘI
IMPACTUL SAU ASUPRA EVOLUȚIEI ȘCOLARE
PROF. ANUȚA MIRELA
LICEUL TEORETIC „CARMEN SYLVA”
EFORIE SUD, JUDEȚUL CONSTANȚA
Membrii familiei reprezintă primele modele în viața unui copil, aceștia oferind copilului primele
repere de orientare în societate, primele informații și aprecieri despre lucrurile și fenomenele din natură și
dintre relațiile interumane, primele sfaturi, reguli de conduită și norme. În cadrul unei familii se conturează
relații care determină efecte (pozitive sau negative) asupra fiecărui membru al acesteia. Relația dintre adulți
este dominantă în mediul familial și definește trăsătura specifică a familiei.
Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta direct (prin acțiuni
mai mult sau mai puțin dirijate) sau indirect (prin modele de conduită oferite de către membrii familiei,
precum și prin climatul psihosocial existent în familie). Modelele de conduită oferite de părinți au o
influență puternică asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare
și relaționare.
Datorită rolului pe care îl ocupă părintele în sistemul de valori al copilului, acesta din urmă va tinde
să idealizeze acțiunile și comportamentul părintelui, elaborând propriile coordonate ale statutului său social
și moral. Modelul parental ideal se caracterizează printr-un înalt nivel de organizare și coeziune, echilibru,
adaptare și integrare, cadru relațional optim, afecțiune, sprijin, cooperare, colaborare, etc.
Familia este cel mai adecvat mediu de structurare intelectuală, afectivă și volitivă a personalității
copiilor, atmosfera familială devenind cadrul de ambianță materială, spirituală și afectivă în care se vor
forma și vor evolua copii. Din această cauză, posibilele carențe materiale ale mediului familial, influențează
în mod negativ dezvoltarea psihocomportamentală a copiilor.
Familia contemporană, ca unitate socială a suferit importante modificări, atât la nivel structural, cât
și la nivel atitudinal, ca urmare a creșterii ratei divorțurilor, a tensiunilor și conflictelor intrafamiliale.
Această situație se răsfrânge negativ asupra maturizării fizico-psihice, fiziologice și sociale a copiilor lăsând
sechele în structura psihică și de personalitate a acestora. Familiile din zilele noastre se caracterizează prin
legături mai puțin durabile, pe considerentul că oamenii nu mai acceptă să conviețuiască împreună dacă nu
se înțeleg bine, nici măcar de dragul unui copil, față de care au anumite responsabilități.
Identificând cele mai mari dificultăți ale copiilor în relația cu părinții s-au evidențiat următoarele
aspecte: probleme legate de pregătirea școlară a copiilor, autoritatea părinților, discuții tensionate în familie,
nemulțumiri legate de neajunsurile materiale. În ceea ce privește situația copiilor cu părinți plecați în
străinătate, lipsa acestora le provoacă copiilor stări de tristețe și anxietate.
Pentru părinți, cele mai mari dificultăți sunt legate de următoarele aspecte: educația copiilor, relațiile
tensionate cu proprii copii, dificultăți în exersarea optimă a rolului de părinte și luarea unor decizii adecvate
în familie, sănătatea copiilor, lipsa timpului sau a răbdării în relația cu cei mici.
Aceste aspecte demostrează în mod clar preocuparea părinților și a copiilor față de problemele legate
de calitatea educației și impactul acesteia asupra evoluției copiilor. De aceea, familia rămâne primul model
de manifestare comportamentală și morală al copiilor, rolul ei în procesul de socializare al copilului și în
evoluția lui școlară fiind definitoriu.
BIBLIOGRAFIE:
Elena Bonchiș, Familia și rolul ei în educarea copilului, București, Editura Polirom, 2011
Iolanda Mirofan, Nicolae Mitrofan, Familia de la A la Z, București, Editura Științifică, 1991
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IMPORTANȚA FAMILIEI IN EDUCATIA COPILULUI
PROF. APOSTOL ELENA MĂDĂLINA
LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA”, EFORIE SUD
Educația este una dintre componentele cheie care aduc creșterea și progresul în societate. Cu cât mai
mulți oameni dintr-o societate sunt educați, cu atât mai mult pot oferi o contribuție benefică mediului lor.
Acest fapt crește importanța educației în societate și a dus la investiția în educație mai mult ca oricând. Un
alt fapt care adaugă valoare educației este că aceasta are un rol esențial în viața unui individ. Într-o eră a
„învățării pe tot parcursul vieții”, înțelegerea importanței educației este, de asemenea, cheia finală a
succesului.
Copiii de astăzi sunt cetățeni adulți de mâine. Construirea unui viitor mai luminos este posibilă numai
cu un sistem de educație mai personalizat. Cu toate acestea, există atât de multe de făcut pentru a îmbunătăți
conștientizarea importanței educației timpurii.
În perioada preșcolară, educația și interesul copilului format de catre familie sunt de mare importanță.
Atitudinile pozitive ale familiei în perioada preșcolară (grădiniță) de 0-6 ani și creșterea conștientă a
copiilor se transformă într-un succes durabil în perioada școlară. Dimpotrivă, se știe că copiii cu probleme
au eșuat în viața școlară. Copiii cu tulburări de personalitate și comportament pot avea probleme de adaptare
atunci când încep școala.
Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de părinți este că aceștia nu își tratează copiii ca indivizi.
Neacceptarea copiilor ca indivizi poate determina, de asemenea, ca părinții să considere comportamentele
copiilor lor ciudate și greșite, chiar dacă nu sunt. În acest caz, copilul nu este personajul său; încercăm ne
formam un caracterul propriu.Astfel, ceea ce facem este să ne personalizăm copiii cu propriile personalitati,
nu cu personalitatile lor personale.
Mai mult, interpretăm acest lucru ca pe un fel de educație. O astfel de metodă educațională va avea
un impact negativ asupra vieții academice, deoarece poate duce la probleme de personalitate la copil.
• A fi prea anxios și a vedea lumea exterioară ca o amenințare completă pentru copil afectează
negativ dezvoltarea socială a copilului. În special, prevenirea socializării copilului prin gândirea că cercul
de prieteni il va afecta (obstacole care limitează dezvoltarea copilului) poate determina copilul să devină o
persoană introvertita.
• Părinții, care nu au reușit să-și îndeplinească propriile visele, își doresc ca propria copii să realizeze
aceste vise și aceasta este o greșeală uriașă în sine. Fiecare individ are propriile sale caracteristici și interese.
Copiii sunt indivizi unici iar interesele lor trebuie explorate și duse in direcții sănătoase.
• De asemenea, nu este corect să ramâneți indiferenți, să manifestați lipsă de afecțiune și să lăsați
totul sub controlul copilului. Părinții ar trebui să verifice dacă copiii lor își îndeplinesc responsabilitățile.
• Nu este corect să comparați copiii cu prietenii / colegii. Dacă se face o comparație, dezvoltarea
copilului ar trebui făcută pentru a evalua dacă totul este în regulă. Evaluarea comparativă nu ar trebui să se
bazeze pe o persoană, ci pe colegii generali.
• În cele din urmă, una dintre cele mai mari greșeli pe care membrii familiei o fac este să le pună la
îndoială eșecurile.
În timp ce descriem greșelile de mai sus, trebuie menționat și ceea ce este corect să facem împotriva
acestor greșeli si să indicăm importanța familiei în educația copilului și ce trebuie făcut.
• Dezvoltarea psihosocială a copiilor trebuie urmată și informată. Conform teoriei dezvoltării
psihosociale a lui Erickson, fiecare vârstă are obiective de dezvoltare și conflicte de dezvoltare. Erickson,
care împarte viața umană în 8 faze în ceea ce privește dezvoltarea psihosocială, susține că aceste conflictele
pot fi rezolvate cu succes în fiecare fază.
• Copilul ar trebui să-și poată trăi copilăria. Abordări precum „Ești un adult acum, ești un bărbat și
nu ești un copil!” nu sunt educative, dar sunt frustrante. Copiii ar trebui să se joace, să se miște, să facă mici
stângăcii și să-și trăiască copilăria.
• Importanța sau rolul familiei în dezvoltarea copilului nu se limitează la practicile asupra copilului.
Furnizarea unui mediu familial liniștit copilului afectează semnificativ atât viața educațională, cât și
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dezvoltarea personalității. Este necesar să nu vă certați cu copilul sau să exercitați violență fizică sau
emoțională.
• Importanța comunicării în dezvoltarea copilului este esențială. Cu cât este mai dezvoltată
capacitatea membrilor familiei de a se înțelege reciproc, de a-și interpreta comportamentele, de a-și percepe
dorințele și așteptările, cu atât mai mult se va dezvolta capacitatea de comunicare a copilului. Abilitățile de
comunicare nu sunt doar în educația academică; este o abilitate importantă care oferă unui individ un
avantaj în fiecare aspect al vieții.
„Familia” este o legătură, o relație de lungă durată care îi ține pe membrii săi legați cu firul afecțiunii.
Aceasta apropiere nu se întâmplă peste noapte. Fiecare secundă, fiecare minut pe care îl petreci împreună
cu cei dragi, te leagă de ei. Prin intermediul familiei tindem să învățam valori precum afecțiunea, încrederea,
speranța, credința, cultura, morala, tradiția.
Bibliografie:
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004;
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002;
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002;
4. www.scribd.com
5. www.didactic.ro
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE
PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII
PROF. ÎNV. PREȘ. ARAMĂ ELENA -ADELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOVACI, JUDEȚUL GORJ
Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru activarea
acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăți
echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și
să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul
educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. Necesitatea de adaptare
a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale ale clienților presupune
implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul îmbunătățirii serviciilor,
menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. Anume marketingul educațional
ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru viitor.
O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea în
funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este un
demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, adaptarea
permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe
mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată
analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o
funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii
educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea
teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor idei noi de
investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de
previziune a pieței educaționale.
Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții:
– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;
– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;
– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele
calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale;
– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele materiale și
informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și să asigure realizarea
obiectivelor prestabilite.
Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de educație.
Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele preferințelor și
consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil.
O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față de
serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt
sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de
aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul
de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure audiența maximă a
ofertei educaționale.
Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a
fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta înseamnă
ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi orientat spre
marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și dorințelor pieței-țintă și
satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și servicii viabile, competitive și
adecvate.
O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor
beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace de a
satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și vor fi uitate.
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Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele sale
distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este de preferat
ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și apoi vor adapta
această ofertă pentru a o face cât mai atractivă.
Bibliografie:
Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004
http://www.scritube.com, Marketing educational
Negrilă Iulian, Marketing educational
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INFLUENȚE ALE PARENTINGULUI ASUPRA DEZVOLTARII COPILULUI
ARCHIUDEAN SIMONA VIORICA
PROFESOR PSIHOPEDAGOG, CSEI NR.1 BISTRIȚA
Dacă privim copilul în strânsă legătură cu factorii parentali nu putem să nu avem în vedere influența
exercitată de factorii parentali încă din perioada în care cuplul își pune problema că ar dori un copil, cu
mult înainte de concepție și dezvoltare. Există studii care indică o mai mare satisfacție cu copilul în cazul
sarcinilor neplanificate decât în cazul celor planificate. Nu putem să nu luăm în considerare nivelele de
distres pe care le resimt cuplurile care aplează la fertilizare artificială sau alte tratamente specifice. De
asemenea moștenirea genetică de care beneficiază fătul are și ea un rol important în dezvoltarea copilului.
Ce rezultate apar în urma fenomenelor de dezvoltare, moștenirea cu care se naște copilul și interacțiunea
cu mediul depinde și de alți factori contextuali.
Conceptul de ,,parenting” utilizat destul de frecvent în contextul evoluțiilor sociale actuale este definit
în lucrări știinifice ca înglobând coportamentele pe care le au părinții față de copii în viața de zi cu zi.
Statutul și rolul de părinte cupride atribuții de îngrijire a copilului prin asigurarea nevoilor materiale,
educaționale, culturale specifice stadiului developmental pe care copilul îl parcurge.
De obicei baza de pornire pentru dezvoltarea abilităților parentale sunt părinții proprii și practicile de
creștere pe care le-au adoptat ei fie că se dorește perpetuarea acestora sau delimitarea față de ele. Cum își
propun să-și dezvolte aceste abilități sau de unde își iau informațiile este o alegere personală. Cert este că
o dată cu deschiderea spre ideea de parenting crește receptivitatea spre informațiile din această zonă.
Mediul în care trăiesc şi părinţii contribuie la diversificarea experienţelor emoţionale ale copiilor.
Influenţa acestor factori depinde de vârsta copiilor, natura relaţiei sau cerinţele contextului social specific
(Zeman şi colaboratorii, 2006).
Considerăm problematica dezvoltării emoţionale foarte vastă, cu multe elemente specifice şi complex
de abordat. Apreciem eforturile cercetătorilor în demersul de a desluşi noi adevăruri ştiinţifice care să
permită dezvoltarea unor programe de prevenţie a tulburărilor emoţionale, unor programe de dezvoltare a
inteligenţei emoţionale şi de creştere a capacităţii de reglare şi autoreglare emoţională. În acest context
subliniem importanţa pregătirii specializate pentru abordarea acestei problematici sensibile.
Un studiu realizat de Institutul de Științe ale Educației-Laboratorul Teoria Educației (2007) în
legătură cu raporturile dintre generații a arătat că la noi în țară adulții sunt generația de la care se învață cel
mai mult de către tinerii și adulții din mediul urban. Tinerii consideră că transmisia socio-culturală
intergenerațională are o direcție unidirecțională dinspre adulți spre tineri, generația adultă fiind considerată
ca principala sursă de norme și valori între generații. Grija pentru familie apare drept conținut valoricnormativ, transmiterea intergenerațională realizându-se cu predilecție în familie.
Stilul parental cald este asociat cu niveluri mai scăzute de anxietate (Dadds, Barett, Rapee, & Rzan,
1996) (citați de Eisen, Schaefer, 2005).
Fenomenele psihologice fiind complexe este impropriu de stabilit până unde este influența geneticului
și de unde începe influența mediului. Aceasta nu înseamnă că putem ignora anumite vulnerabilități ce pot
fi identificate pe cale genetică și riscul pe care îl prezintă de a se exprima în anumite condiții de mediu.
Strategia privind educația timpurie (ET) – o componentă a Strategiei convergente privind dezvoltarea
timpurie a copilului (2006-2015) cuprinde acțiuni recomandate pentru îmbunătățirea serviciilor
educaționale specifice etapei 0-6 ani. Acestea includ dezvoltarea și implementarea unor programe de
educație parentală cu accent pe stimularea participării și implicării taților, furnizarea de material suport
pentru Centrele de Resurse pentru Părinți, extinderea Programului de educație parentală ,,Educăm așa”,
promovarea unui curs optional ,, Educația viitorilor părinți”.
În ultimul timp se constată modificarea așteptărilor societății față de comportamentele părinților în
relație cu copiii, ceea ce pune presiune asupra părinților, cum ar fi participarea copilului la deciziile ce îl
privesc. În opinia unor autori (Jones, 2001) competențele parentale cuprind comportamente și activități
specifice îngrijirii primare în vederea dezvoltării autonomiei copiilor.
Alți autori (Reader et al., 2003) subliniază rolul parentingului de a facilita dezvoltarea optimă a
copilului într-un mediu sigur având ca elemente îngrijirea, controlul, dezvoltarea, resursele. În categoria
resurse sunt incluse: cunoștințe, motivație, oportunități.
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Programul Național de Educație a Părinților ,,Educăm așa”
Acest program este unul de informare, educare și prevenție a comportamentelor deviante ale copiilor.
Scopul programului este de a contribui la dezvoltarea relației părinte-copil, prevenția unor carențe
educaționale, prevenția unor probleme comportamentale. Programul ajută părinții să înțeleagă că pot
influența comportamentul copiilor, îi ajută să-și însușească abilitățile de bază pentru a influența
comportamentul copilului: mai multă atenție pozitivă, mai multe aprecieri pozitive, mai multe recompense,
mai puține pedepse când copiii încalcă regulile și limitele.
Cursul ,,Educăm așa” promovează metode specifice teoriilor învățării sociale, comportamentale și
umaniste, are un format de grup structurat pe cinci ședințe ce au ca teme: Acordarea atenției, Apreciere,
Stabilirea limitelor, A spune NU și a interzice, Ignorarea, Izolarea, Pedepsirea.
Din teorie știm că un comportament monitorizat își modică frecvența de apariție, părinții sunt învățați
să identifice comportamentele pe care dorsc să le modifice, învață strategii pentru modificarea acestora,
învață utilizarea sistemului de recompense și pedepse, creșterea frecvenței de apariție a comportamentului
dorit prin laude și recompense, stabilirea limitelor, utilizarea consecințelor naturale și a consecvenței în
cerințe, acordarea atenției.
Prima ședință este una informativă în cadrul căreia se prezintă structura cursului, de cunoaștere a
participanților, de clarificări. Se utilizează modelarea prin prezentarea filmulețului ,,Aprecierea și acordarea
atenției” și aplicarea abilităților prin intermediul exercițiului ,,Cum să ne lăudăm copiii”. În a doua ședință
se utilizează filmulețul ,,Stabilirea limitelor” și jocul axat pe reguli și limite ,,Semaforul”. În a trei ședință
se utilizează filmulețul ,, Izolarea și pedepsirea” și Exerciții de izolare și evitarea pedepsei. În a patra ședință
filmul este ,, Reguli și limite”, exercițiul ,,Ce aș face eu?” și se învață despre conceperea recompenselor și
realizarea Listei de recompense. În a cincea ședință se realizează o sumarizare a celor învățate, sesiune de
întrebări și evaluare prin intermediul unui joc.
Numeroasele materiale și broșuri care se utilizează la curs și pe care le primesc părinții acasă pot fi
utilizate și după terminarea cursului pentru mentinerea abilităților dobândite.
Considerăm că la noi în țară este un domeniu deficitar, un domeniu insuficient dezvoltat și ne
exprimăm speranța că politicile viitoare o să găsescă modalitățile de a acorda mai multă atenție acestui
domeniu.
Prin intermediul consilierii părinţii pot fi învăţaţi să încurajeze dezvoltarea emoţională a copiliului
oferind acestora cadrul care să le asigure învăţarea şi practicarea abilităţilor necesare reglării emoţionale.
În dorința părinților de a avea un copil care să ducă o viață normală, care să se simtă valorizat și
mulțumit, considerăm că o strânsă relație a familiei cu școala poate contribui la remedierea unor disfuncții
identificate în alt mediu și îmbunătățirea funcționării copilului în viața de zi cu zi.
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SUNT IMPORTANṬI CEI ṢAPTE ANI DE ACASӐ?
ÎNV. ARDELEAN CLAUDIA
LICEUL TEHNOLOGIC ,,TRANSILVANIA” DEVA
Într – o epocӑ grea ṣi învolburatӑ ca a noastrӑ, în care toate se contestӑ ṣi se rӑstӑlmӑcesc, familia,
aceastӑ valoare general umanӑ dӑruitӑ de Dumnezeu, este mult încercatӑ astӑzi.
Aṣa cum constatӑ specialiṣtii în psihologia infantilӑ ṣi pedagogii, primii cinci pânӑ la ṣapte ani din
viaṭa omului sunt determinanṭi pentru trӑirile sale, fiindcӑ exemplele vii pe care le va observa le va înregistra
ṣi va voi sӑ le imite. Pe acestea se va construi personalitatea sa deoarece, copilul, de foarte devreme, poate
,,prinde de veste”. Acesta, vrem sau nu vrem, simte, respirӑ cu sufletul sӑu, urmӑreṣte, observӑ,
înregistreazӑ, imprimӑ ṣi copiazӑ toate cele ce se întâmplӑ în jurul sӑu, chiar dacӑ noi avem impresia cӑ el
se ocupӑ cu altceva ṣi nu ne aude sau nu ne vede.
Familia tradiṭionalӑ autenticӑ, care pânӑ acum câṭiva zeci de ani reprezenta modelul, norma de bazӑ,
se micṣoreazӑ continuu, dar, ṣi acolo unde continuӑ sӑ existe, are mari dificultӑṭi în rezolvarea problemelor,
din cauza modului de viaṭӑ din zilele noastre. În aceastӑ familie contemporanӑ, care adesea rӑmâne
,,înjumӑtӑṭitӑ” din cauza divorṭurilor, a convieṭuirilor în afara cӑsӑtoriei sau a familiilor monoparentale,
cresc de obicei copiii solitari ai apartamentelor, în blocuri în care vecinii poate nu - ṣi spun nici mӑcar
,,Bunӑ ziua!”. Aceṣi copii solitari stau adeseori pironiṭi ṣi tӑcuṭi ore în ṣir în faṭa televizoarelor, cu o farfurie
improvizatӑ de la fast- food. Astfel îṣi satisfac nevoia de comuniune, dar ṣi nevoia de activitate – imaginarӑ
sau realӑ – absolut necesarӑ pentru vârsta lor, fie prin programe de televiziune în care apar scene violente,
cu o moralitate pusӑ la îndoialӑ, fie prin experienṭe primejdioase mijlocite de internet. Prin acestea îṣi
însuṣesc totodatӑ ṣi propriile coduri educaṭionale. Aceṣtia sunt copii ai cӑror pӑrinṭi, unul sau amândoi, se
poate sӑ se intereseze mai mult de trup, de bunurile materiale, sufocaṭi ṣi stresaṭi de obligaṭii, ocupaṭii ṣi
relaṭii sociale, în detrimentul timpului pe care ar trebui sӑ îl acorde propriilor copii. Adicӑ, timp calitativ de
comunicare adevӑratӑ, râsete vesele, chicoteli la masӑ ṣi o atmosferӑ familialӑ paṣnicӑ ṣi plӑcutӑ, în care
vor înflori firesc valorile corect ierarhizate.
De exemplu, dacӑ un copil trӑieṣte experienṭa unui comportament rӑu al pӑrinṭilor lui, care conduce
cel mai adesea la divorṭ, poate avea efecte negative asupra vieṭii, echilibrului sufletesc, refuzӑ sӑ primeascӑ
dragostea educatorilor. Învӑṭӑtorul trebuie sӑ descopere din timp aceastӑ tristeṭe ṣi neapӑrat sӑ intervinӑ. Sӑ
le spunӑ pӑrinṭilor, sӑ le conṣtientizeze responsabilitӑṭile ṣi sӑ le aminteascӑ cӑ, în afarӑ de egoismul lor, în
casӑ existӑ ṣi un copil care îi iubeṣte pe amândoi la fel.În schimb, în familia unde are loc comuniunea zilnicӑ
ṣi necondiṭionatӑ, copilul va fi învӑṭat ṣi se va desfӑta de frumuseṭea iubirii dezinteresate ṣi de bucuria
dӑruirii. El va descoperi tâlcul onestitӑṭii, al dreptӑṭii, al respectului faṭӑ de celӑlalt, al dorinṭei de a fi mai
bun, rostul solidaritӑṭii, al disciplinei, al grijii pentru aproapele ṣi al altor aspecte însemnate ale unei vieṭi
adevӑrate trӑite conṣtient. Buna înṭelegere a pӑrinṭilor este un dar de nepreṭuitӑ valoare pentru copii, iar
purtarea unuia faṭӑ de celӑlalt se impregneazӑ în mod de neṣters în memoria ṣi în sufletul lor.
În consecinṭӑ, în cadrul unei familii copilul va trebui sӑ conṣtientizeze încӑ de timpuriu cӑ în viaṭӑ
este necesar sӑ fie respectate reguli de comportament. Acest lucru însӑ nu se poate realiza decât dacӑ ne
vӑd pe noi, cei mari, cӑ ṭinem aceste reguli, de vreme ce numai ceea ce facem are valoare esenṭialӑ, iar nu
ceea ce spunem. Adicӑ, numai prin pilda vie putem învӑṭa, dar ṣi dobândi preṭuirea ṣi respectul din partea
copilului, pe mӑsurӑ ce conṣtientizeazӑ concordanṭa între cele pe care le spunem ṣi cele pe care le facem,
deoarece acesta este un judecӑtor neînduplecat ṣi obiectiv. Spre exemplu, chiar ṣi cele mai mici ṣi, adeseori,
inofensive minciuni care pot sӑ fie spuse de cei mari, în conṣtiinṭa copilului devalorizeazӑ sau anuleazӑ cu
desӑvârṣire valoarea adevӑrului.
În concluzie, consider cӑ primii ṣapte ani de viaṭӑ sunt foarte importanṭi pentru copil, iar familia
trebuie sӑ înṭeleagӑ rolul uriaṣ pe care îl are în evoluṭia viitoare a acestuia.

117

RELAȚIA PĂRINTE – EDUCATOARE, PREMISĂ A ADAPTĂRII
COPILULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
PROF. ARDELEAN MARIOARA
GRĂD. P.P. NR. 4 LUGOJ
Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, când intervin primele
contacte sociale, primele experiențe de viață și continuă de-a lungul vieții omului, odată cu dobândirea unor
statusuri și roluri succesive.
Primele deprinderi de viață sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice,
deprinderi de alimentație sănătoasă) și, tot în familie, copilul își însușește limbajul, își formează cele mai
importante deprinderi de comportament: respectul, cinstea, politețea, sinceritatea, ordinea, răbdarea etc.
Atât în ceea ce privește însușirea limbajului, cât și formarea unor deprinderi de comportament modelul
parental are un rol esențial, chiar fundamental, deoarece familia reprezintă mediul în care copilul învață,
exersează limbajul și comportamentele sociale, se descoperă pe sine și pe cei din jur, se familiarizează cu
sistemul valorilor sociale și culturale. Pentru copil interiorul familiei este primul său univers afectiv, social,
cultural, acesta fiind deosebit de receptiv atât la influențele pozitive, cât și la influențele negative ce se
exercită asupra lui.
Educația din familie a copilului se continuă în grădiniță. Grădinița facilitează ,,ieșirea în lume” a
copilului, ea fiind un mediu necesar și benefic dezvoltării lui, răspunde nevoii acestuia de independență,
dacă se află la vârsta la care să îi poată face față. Uneori, între cele două medii educative, există diferențe
majore de reguli, valori, cultură. În această situație, copilul este supus adaptărilor și readaptărilor repetate,
fapt ce îl marchează și determină instalarea unei stări de confuzie, acesta neștiind ce reguli să-și asume,
care valori sunt acceptate social, simțindu-se vinovat dacă aderă la valorile grădiniței, în defavoarea celor
din familie sau invers.
Pentru a evita această situație, părinții și educatoarea trebuie să armonizeze modelele educative
promovate, să-și transmită reciproc informații privind:
- particularitățile de dezvoltare ale copiluli;
- valorile promovate;
- climatul educațional;
- așteptările în ceea ce privește educarea acestuia.
La intrarea în grădiniță, părinții sunt cei care dețin toate informațiile legate de copil: stare de sănătate,
obiceiuri alimentare, particularități de învățare, mod de comportare, probleme în dezvoltare.
Pentru a evita confruntarea părinților și a copiilor cu situațiile de incertitudine, nesiguranță, temere
este necesră o pregătire prealabilă a acestora în ceea ce privește momentul intrării în grădiniță. Această
pregătire prealabilă poate fi realizată de educatoare, director, psiholog, consilier apelând la diferite forme
și modalități.
Forme și modalități de pregătire a părinților pentru intrarea copilului în grădiniță:
• informarea părinților cu privire la nevoia copilului de educație, socializare, comunitate, de acces
la o lume extrafamilială;
• organizarea acțiunilor:,,Grădinița pentru toți,,, ,,Ziua porților deschise” care să vizeze explorarea
mediului grădinițelor pentru a face o opțiune în cunoștință de cauză;
• cunoașterea educatoarelor, a personalului, a directorului, a măsurilor de securitate pentru a se
asigura că lasă copilul într-un loc sigur;
• participarea la unele activități ce se organizează la nivelul grădiniței pentru a se integra în
,,comunitatea de părinți”;
• implicarea în proiectele derulate la nivelul unității, ca parteneri reali pentru a evita tentația de a
,,concura cu educatoarea” și pentru a o accepta ca fiind importantă în educația copilului;
• participarea la cursuri care să vizeze informarea cu privire la tratamentul egal al copiilor la
grădiniță, adoptarea unor regului ce trebuiesc respectate de comun acord etc;
Forme și modalități de pregătire a copilului pentru intrarea în grădiniță:
 părinții să fie atenți la ritmul personal al copilului, la nevoile lui de adaptare;
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lui;

 părinții să observe nivelul dezvoltării copilului și să nu impună cerințe nepotrivite pentru vârsta

 oferirea în familie a unui program de viață similar cu cel din grădiniță (masa la aceeași oră, somn
și activitate);
 copilul să vină în contact cu alți copii care frecventează grădinița pentru a discuta despre grădiniță
și pentru a se juca împreună;
 copilul să beneficieze de încrederea părinților săi în sine, în capacitatea lui de a se descurca singur
și să nu intervină în problemele întâmpinate la grădiniță prea des și direct;
 cunoașterea educaoarei, a personalului grădiniței de către copil pentru a se evita apariția
sentimentului de abandon;
 intrarea în grădiniță să nu coincidă cu alte schimbări în viața copilului (divorțul părinților,
separarea de bunici etc.);
 familiarizarea copiilor cu grădinița prin vizitarea acesteia în diferite momente ale zilei;
 evitarea părinților de a-și exprima nemulțumirile față de grădiniță și educatoare în prezența
copiilor;
 copilul să fie informat corect în legătură cu grădinița, d-na eduatoare, activitatea grădiniței, timpul
petrecut la grădiniță;
 părinții să-și facă timp pentru a relua acasă, în siguranță, în joc, evenimentele de la grădiniță.
În mintea copilui apar tot felul de fantasme de abandon care mai de care mai greu de înțeles pentru
părinți, de aceea este necesar să discute deschis cu copilul înainte de a începe grădinița, să-l înțeleagă, să-l
ascute și să-i ofere sprijinul necesar pentru a se integra cat mai ușor în mediul grădiniței.
Activitatea educativă din grădiniță nu poate fi izolată, separată de alte influiențe educative ce se
exercită asupra copilului și mai ales, de cea din familie. Educația trebuie să se manifeste permanent ca o
acțiune coerentă, complexă și unitară a grădiniței și familiei.
BIBLIOGRAFIE:
1. Educație timpurie. Integrarea copiilor în grădiniță, Institutul de Științe ale Educației, Editura Pim,
București, 2010.
2. Revista Învățământul Preșcolar, Nr.3-4/2010, Editura Arlequin, București, 2010.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. ARDEOAICA MARIA-MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALUNU
COMUNA ALUNU, JUD. VÂLCEA
Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți. Dar, oare,
toți știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel? Care sunt ingredientele care ne
asigură sănătatea și fericirea pe termen lung? Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia și care îi
asigură succesul în viață? Într-o lume preponderent materialistă, cum este cea în care trăim, întrebarea este
firească.
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este, totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca
depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului
şi aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie
să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor
sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
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.
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.
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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.
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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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROFESOR ARGEANU ELENA CLAUDIA
LICEUL SPECIAL ,,MOLDOVA, TG FRUMOS, IAȘI
Lumea de azi, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci și prin complexitătii ei, prin noutățile
pe care le realizează și le prognozează, pune in fața oamenilor de toate vârstele, noi și noi probleme de
ordin economic, cultural, știintific, etc. Acestei societăți trebuie să-i facă față copilul de astăzi și familia sa.
Educația, sub toate formele ei, este chemată să găsească soluții prin care omul să se adapteze rapid și eficient
la societatea viitorului. Cunoașterea particularităților dezvoltării personalității, a factorilor care contribuie
la desăvârșirea acesteia, a problemelor pe care le ridică ea, contribuie in mare măsură la găsirea unor soluții
adecvate.
Considerând că “familia constituie un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală
influențează armonia fiecareia dintre părți” (A. Berger) voi încerca să extrag câteva dintre caracteristicile
relațiilor care au importanță majoră în definirea personalității copilului. Relațiile avand o determinare
genetică, se desfășoara în trei niveluri: primar (părinți – copii), secundar(relații între frați) și tertiar (bunici
-nepoți). Pe langă componenta genetică, prin care sunt preluate de la antecesori o serie de trasături și
predispoziții psihice, și-a dovedit importanța cu totul excepțională, interacțiunea și comunicarea membrilor
familiei pentru dezvoltarea generală a personalității copilului. Familia oferă copilului primele informații
despre lumea ce-l înconjoară, primele norme și reguli de conduită, dar și climatul socioafectiv necesar
satisfacerii trebuințelor și dorintelor sale. “Pecetea pe care părinții o lasă asupra structurii și profilului
spiritual-moral al personalității propriilor copii se menține toata viața ” (M. Golu). Acest tip de relație este
hotărâtoare în devenirea personalității nu numai prin faptul ca ea este primordială și se menține pe toată
durata vieții (cu intensități diferite), dar și prin faptul că familia mediază și condiționează comunicarea și
interacțiunea cu celelalte componente sociale, în special cu școala.
Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acțiuni
mai mult sau mai puțin dirijate;fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii familiei,
precum și prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinți-pe care copiii
le preiau prin imitație și învățare-precum și climatul socioafectiv în care se exercită influențele educaționale
(“cei șapte ani de acasă”) constituie primul model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind
formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și
valori sociale. Este unanim recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai
mult sau mai puțin conștientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalității, precum și rezultatele
școlare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral.
În urma cercetărilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuală în primii ani de viață, climatul
emoțional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), încurajarea și suportul
parental continuu, sunt factori determinanți în dezvoltarea personalității copilului. Astfel, Fraser 1959 –
a constatat, în urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, ca există o corelație pozitivă puternică între
coeficienții de inteligență (QI) înalți și nivelul încurajării parentale, atmosfera familială generală și numărul
cărților citite în familie.
Trebuie să mentionez că strategiile educaționale utilizate de unii părinti, chiar dacă sunt bine
intenționate, chiar dacă au avut efecte pozitive în anumite cazuri particulare, nu duc întodeauna la obținerea
unui optim educațional, care să favorizeze dezvoltarea personalității. Cazurile particulare, exemplificările
ocazionale, nu pot fi întotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, în alta
poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educațional din familie
după niște parametrii unici, precum și cunoașterea consecințelor unui anumit comportament al părinților,
contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscând suficient urmările
educative, fiind convinși că ceea ce fac este spre binele copilului, unii părinți și chiar educatori, se află în
fața unei situații oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile susținute, interesul manifestat pentru copil,
etc și, pe de altă parte, rezultatele efective obținute, sub așteptări.
Analizand situațiile concrete în care se manifestă acțiunile educative în familie, putem identifica mai
multe tipuri de părinți: unii înțeleg să-și armonizeze sistemul lor de acțiuni educative cu cele ale școlii, ale
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specialiștilor în domeniul muncii educative; alții nu conștientizează efectele negative ale strategiilor
educative utilizate, sau, și mai grav, refuză să recunoască faptul că relațiile lor educationale cu copiii sunt
deficitare. Aceștia din urmă sunt convinși că nereușitele educaționale, rezultatele slabe la învățătura,
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori străini, ori necunoscuți familiei.
Acțiunile educative ale școlii nu trebuie să neglijeze asemenea aspecte. Intrunirile cu părinții, mai mult sau
mai puțin organizate, trebuie să fie un prilej de a conștientiza consecințele imediate și de perspective ale
strategiilor lor educaționale.
Comportamentele educaționale ale părinților, chiar dacă sunt bine intenționate, pot avea efecte
negative asupra copiilor, din cauza neadecvării lor, a particularităților de vârstă și individuale, la situații
concrete de acțiune, la sistemul de cerințe adresate copiilor, etc.
Severitatea exagerată – manifestata prin interdicții, prin brutalitate și prin privațiuni de tot felul – își
va lăsa amprenta asupra personalității în formare a copilului. Astfel de părinți impun un regim de viață și,
în special de învățătura, peste limitele de toleranță psihologică și psihofiziologică specifică varstei. Ei
impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activități recreative, la jocurile specifice
vârstei și utilizează frecvent pedepse care lezează demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. În afara
programului școlar, copiii sunt puși adeseori să învețe mai multe limbi străine, să desfășoare activități
artistico-plastice, sportive, etc, chiar dacă nu au aptitudini în acest domeniu.
Afirmând ”facem totul ca să scoatem din el un om deosebit” sau “trebuie să facă ceea ce eu nu am
făcut pentru că nu am avut condițiile necesare”, părinții trebuie să înțeleagă că dincolo de intenția bună,
maniera concretă în care procedează, poate să conducă la rezultate contrare celor scontate.
La rândul lor, părinții superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a-și proteja copilul, pot
constitui piedici în formarea și dezvoltarea personalității copilului. Acești părinți consideră că școala, viața
în general, are o serie de cerințe care depăsesc posibilitățile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o inteligență
rară”, fie neajutorați, plăpânzi, fragili, și de aceea trebuie menajați.
In condițiile social-economice actuale, se manifestă două tendințe contradictorii: părinții sunt
îngrijorați de viitorul copiilor lor, dar în același timp nu mai au timp și răbdare să acorde atenție problemelor
acestora. Relația lor cu școala este ignorată sau evitată, acțiunile educative ale celor două instituții
exercitându-se oarecum paralel.
Este o sarcină a școlii, a personalului didactic, să identifice situațiile problematice din familiile
copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative ale acestora în favoarea elevului și mai ales să
conștientizeze faptul că relația de colaborare școală-familie este determinantă în obținerea performanțelor
școlare.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ANIȘOARA ARHIP
ȘCOALA G. „ION CREANGA” – GRADINIȚA P.P. „LIZUCA
„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze și când va îmbatrâni, nu se va abate de la ea.”
Prov. 22, 6
Educația este una dintre componentele cheie care aduc creșterea și progresul în societate. Cu cât mai
mulți oameni dintr-o societate sunt educați, cu atât mai mult pot contribui benefic la dezvoltarea mediului
în care trăiesc. Un alt aspect care adaugă valoare educației este acela că are rol esențial în viața unui individ.
Într-un ev al „învățării pe tot parcursul vieții”, înțelegerea importanței educației reprezintă cheia finală a
succesului.
Realizarea unui viitor autentic este posibilă numai cu un sistem de educație personalizat. În perioada
preșcolară, educația și interesul copilului din familie sunt de mare importanță. Atitudinile pozitive ale
familiei în perioada preșcolară și creșterea conștientă a copiilor lor se transformă într-un succes durabil în
perioada școlară. Copiii cu tulburări de personalitate și comportament vor avea probleme de adaptare în
perioada școlară.
Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de părinți este aceea că aceștia nu-și tratează copiii ca
indivizi. Neacceptarea copiilor ca indivizi poate determina părinții să interpreteze comportamentele copiilor
lor ciudate și greșite, chiar dacă nu sunt. O astfel de metodă educațională va avea un impact negativ asupra
vieții academice, deoarece poate duce la probleme de personalitate la copil.
A fi prea anxios și a percepe lumea exterioară ca o amenițare completă pentru copil afectează negativ
dezvoltarea socială a copilului. Resticțiile privind socializarea copilului, gândind că cercul de prieteni îl
poate afecta, poate determina copilul să devină un școlar tocilar.
Părinții, care nu au reușit să-și îndeplinească visele, își doresc să le realizeze prin copiii lor, aceasta
fiind o greșeală uriașă în sine deoarece fiecare individ are propriile caracteristici și interese. Copiii sunt
indivizi ale căror interese trebuie explorate personalizat.
Părinții trebuie să verifice dacă copiii lor își îndeplinesc responsabilitățile. Nu trebuie să fie
indiferenți, să manifeste lipsă de afecțiune și să lase totul sub controlul copilului.
Dezvoltarea psihosocială a copiilor trebuie urmată și informată. Conform teoriei dezvoltării
psihosociale a lui Erickson, fiecare vârstă are obiective de dezvoltare și conflicte de dezvoltare. Erickson,
care împarte viața umană în opt faze în ceea ce privește dezvoltarea psihosocială, susține că conflictele
trebuie rezolvate cu succes în fiecare fază.
Copilul ar trebui să-și poată trăi copilăria. Abordări precum „ești un adult acum, ești un bărbat, nu
mai ești un copil!” nu sunt educaționale, ci frustrante. Copiii ar trebui să se joace, să se miște, să facă
stângăcii, să atingă pietre, sol, să se murdărească, să descopere mediul înconjurător prin propriile simțuri.
Dorința copiilor de a petrece timpul cu tehnologii inteligente nu este, neapărat, o preocupare care
necesită un interes major pentru jocurile pe computer, tabletă sau smartphone. Familiile trebuie să fie
conștiente și prudente în acest sens. Abordarea potrivită este aceea de a le permite să le folosească pentru
o anumită perioadă de timp. Jocurile de inteligență educațională sunt concepute să atragă copiii și să le
dezvolte abilitățile mentale, atenția și nivelul de memorie, ceea ce oferă indicii importante despre
potențialul inteligenței vizual-verbal-digitale.
Importanța sau rolul familiei în dezvoltarea copilului nu se limitează la practicile asupra copilului.
Furnizarea unui mediu familial liniștit copilului afectează semnificativ atât viața educațională, cât și
dezvoltarea personalității. Cu cât este mai dezvoltată capacitatea membrilor familiei de a se înțelege, de ași interpreta și accepta comportamentele, de a-și percepe dorințele și așteptările, cu atât se va dezvolta mai
mult capacitatea de comunicare a copilului. Abilitățile de comunicare nu sunt absolut necesare doar în
educația academică ci reprezintă o abilitate importantă care oferă individului un avantaj în fiecare aspect al
vieții.
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Înțelegerea importanței educației este cheia esențială pentru părinți în a-și îndruma copiii spre succes.
Copiii, care vor deveni adulții de mâine, pot avea o viață viitoare sănătoasă și echilibrată doar dacă sunt
susținuți, de la primii pași, de familiile lor.
„Educația este pașaportul către viitor, pentru că mâine aparține celor care se pregătesc pentru el
astăzi.” Malcolm X
„Rădăcinile educației sunt amare, dar fructul este dulce.” Aristoteles
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CEI 7 ANI…DE-ACASA!
ED. PADURARU T. ANGELA/ARON IULIA
GRADINIȚA CU .P.P. MAGNOLIA, ONEȘTI
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor.
La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine
delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul
în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă).
Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta
activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al
grădiniţei şi cel al familiei.
Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul
este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau,
dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi,
considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei.
Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul
fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi
deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la
grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica
şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia.
Exemplu: În situaţia în care tema săptămânii este „Fructe de toamnă”, se înţelege că în acea perioadă
copiii vor învăţa cântece, poezii, vor desena, picata, modela, vor compara mărimi şi forme, toate având ca
pretext fructele de toamnă. Acasă, părinţii pot organiza activităţi similare, prin care copilul va exersa ceea
ce a învăţat la grădiniţă, dar în contexte diferite ale vieţii cotidiene.
Părinţii ar trebui să comenteze împreună cu cel mic lucrările pe care el le-a realizat la grădiniţă şi pe
care educatoarea le afişează pe un panou la intrarea în grupă. Cu acest prilej vor cunoaşte ce activităţi a
desfăşurat copilul şi vor ştii cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat. Pe de altă parte, aceste discuţii îl vor
ajuta pe copil să-şi autoevalueze munca şi să ştie care sunt direcţiile în care pe viitor ar trebui să depună
mai mult efort sau exerciţiu.
Exemplu: La o activitate copilul a avut de colorat fructele de toamnă. Spre surprinderea părinţilor,
mărul de pe fişa copilului lor este colorat în albastru. Ceea ce ar trebui să facă un părinte, în acest caz, este
să provoace copilul să vorbească despre desenul său şi să identifice cauza erorilor („Îmi place desenul tău,
dar sunt surprinsă că mărul tău este albastru. Vrei să-mi vorbeşti despre el?”). Totodată, părintele trebuie
să aprecieze ceea ce este pozitiv la lucrarea copilului său („Mă bucur că ai reuşit să termini de colorat
fructele!”), dar să corecteze eroarea („Vom merge să cumpărăm câteva mere să vedem ce culoare au!”) şi
să fie încrezători că pe viitor va lucra corect („Sunt sigură că data viitoare vei colora merele în culoarea pe
care o au cele pe care le mănânci la gustare!”).
Este important ca discuţiile să fie destinse, să ia forma unor dialoguri deschise, deoarece critica
asupra copilului nu face decât să îl determine să fie şi mai nesigur pe sine. Comunicare dintre părinţi şi
copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine.
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă
etc. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă.
În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice,
dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune
nu este important, că nu interesează.

126

Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează, fără a recurge la
un „interogatoriu”.
De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie
„Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie
cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, folosind o
exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă,
că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care lea făcut.
Foarte importante sunt şi activităţile complementare celor de la grădiniţă, desfăşurate cu copilul în
contexte diferite de viaţă.
Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor
activităţi care să fie potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la
grădiniţă. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi
de interesele şi particularităţile copiilor.
Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, să-i organizeze corespunzător
spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu
adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament modele de urmat.
Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire
minuţioasă ar putea fi:
a) În natură: - să alerge, să se joace cu mingea „De-a v-aşi ascunselea”, „De-a Baba-Oarba” etc. - săi lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă iarba, pământul, nisipul,
apa etc. - să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul vântului, susurul apelor
etc. - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre cum se folosesc, despre
gustul lor ş.a. - să-i incite la desfăşurarea de acţiuni care dezvoltă abilităţile matematice (numărare,
împărţire echitabilă, realizarea de grupe cu acelaşi număr de elemente) - să le stimuleze imaginaţia,
antrenându-i să confecţioneze obiecte simple, cu materiale din natură (buchete din flori, mărgele din scoici,
medalioane din pietricele, pictură pe pietre, colaje din seminţe, frunze etc.)
b) În gospodărie: - să sorteze îmbrăcăminte şi încălţăminte după criterii diferite: anotimpurile în care
le folosim, mărime, culoare, formă etc. - să caracterizeze obiecte familiare, referindu-se la utilitate, gust,
miros, aspect - să se joace în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară: „De-a bucătarul”, „De-a
vânzătorul”, „De-a petrecerea”, „De-a musafirii”
c) În drum spre grădiniţă: - să numere maşinile de o anumită culoare - să privească atent maşinile şi
să semnaleze printr-un cuvânt că a observat o anumită literă în numărul de înmatriculare al acesteia („Hai
să spunem crocodil când vedem un C la numerele de pe tăbliţele maşinilor”) - să se joace, atribuindu-şi
diferite roluri („Să zicem că eu eram Ana, colega ta şi ne întâlneam pe drum…”)
Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice
situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina,
cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei
mici în activităţile de învăţare.
Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a putea
profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere lumea.
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002
4. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998
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EDUCAȚIA ÎNCEPE ÎN FAMILIE
PROF. ARUȘTI FLORENTINA CRENGUȚA
LICEUL ȘTEFAN D. LUCHIAN, ȘTEFĂNEȘTI
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial.
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 7 ani de
acasă. 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.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme. 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
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„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
BIBLIOGRAFIE
Ilade, Corneliu, 2008, Influența modelului educațional familial asupra comportamentului deviant al
copilului în Educația la început de mileniu, editura Terra, Focșani
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
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FORMARE/DEZVOLTAREA
UNEI CONDUITE DISCIPLINATE IN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘC. ASANDEI ELENA
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 TARGOVIȘTE
În societatea actuală, munca de părinte este una foarte solicitantă. Influențele exercitate asupra
copiilor sunt numeroase și, nu întotdeauna, acestea sunt și benefice. Copiii sunt bombardați de informații
provenite din diferite surse, iar cel mai grav lucru este că părinții nu mai pot ține pasul cu acestea, drept
urmare nu le mai pot filtra pe toate înainte de a ajunge la copii. Ceea ce le rămâne de făcut este să-i învețe
pe copii să facă asta, să-i ajute să dobândească autonomie în ceea ce privește deosebirea dintre bine și rău,
iar acest drum poate fi mai ușor de parcurs, dacă părinții înțeleg cât de importantă este inteligența
emoțională în creșterea copilului și cât de eficiente sunt tehnicile folosite prin intermediul acesteia în crearea
armoniei familiei. „Educația bazată pe inteligența emoțională pornește de la faptul că totalitatea acțiunilor
noastre – atât cele care privesc chestiunile importante, cât și cele mărunte, de fiecare zi – ne permite să
creăm un echilibru mai sănătos în căminele noastre și în relațiile cu copiii. Acțiunile noastre trebuie să pună
accent pe importanța sentimentelor și să ne ajute, pe noi și pe copiii noștri, să ne ținem sub control emoțiile,
în loc să acționăm impulsiv sau să ne lăsăm copleșiți de sentimente.” (Elias, Tobias, Friedlander, 2002, p.
39)
Mulți părinți din zilele noastre încă mai folosesc metodele vechi de „disciplinare”, cum sunt țipetele,
amenințările, pedepsele drastice, confiscarea obiectelor de care copiii sunt foarte atașați. Vremurile s-au
schimbat și copiii de asemenea, de aceea aceste metode au devenit ineficiente. Autorii Maurice J. Elias,
Steven E. Tobias și Brian S. Friedlander propun în cadrul lucrării „Inteligența emoțională în educația
copiilor” patru strategii de disciplinare a conduitei copiilor, menite să dezvolte conștiința socială,
sensibilitatea emoțională și capacitatea de autoîndrumare.
1. Laudele și prioritățile – Afecțiunea și atenția pozitivă sunt principalii factori motivaționali ai
comportamentului copilului. Este foarte important ca atunci când copilul manifestă un comportament
pozitiv, părinții trebuie să acorde atenție pozitivă copiilor, evidențiind comportamentul, și să nu acorde
atenție comportamentelor negative, decât dacă acestea îl pot periclita pe copil. Lăudarea comportamentului
pozitiv al copilului, începând de la lucruri mărunte, împreună cu specificarea clară a acțiunii apreciate, îl
ajută pe copil să înțeleagă ceea ce părintelui îi place să vadă mai des la ei. În privința aprecierilor, este
esențial ca părinții să le facă necondiționat, fără a mai adăuga vreun „dar”.
2. Reacțiile și conștiința de sine – O altă metodă de a forma o conduită disciplinată copiilor se referă
la supravegherea comportamentelor copiilor de către părinți, făcându-i în același timp conștienți de ele. În
felul acesta, copilul se poate opri câteva momente asupra propriului comportament pentru a-l analiza,
dezvoltându-și astfel capacitatea de autosupraveghere.
3. Utilizarea metodei „Liniștește-te!” – Această metodă poate substitui în orice moment țipatul la
copilul care manifestă un comportament inadecvat. Această tehnică a liniștirii poate atenua un
comportament negativ, dacă este utilizată corect. Asta înseamnă că, din momentul în care părintele îi spune
copilului să se liniștească, nimic nu trebuie să se mai întâmple până când copilul nu încearcă să se liniștească
de unul singur. Tehnica presupune ca părintele să-și păstreze cumpătul, să păstreze o oarecare distanță față
de copil și să nu intervină cu altceva până când copilul nu încearcă să-și găsească direcția. Odată făcute
aceste eforturi de a-l învăța pe copil să se liniștească singur, metoda poate deveni un instrument foarte
eficient în disciplinarea conduitei, care poate alunga certurile, țipetele sau cicălelile, neplăcute de ambele
părți.
4. Modelarea – Această strategie presupune ca părinții să-și îndrume copiii prin propriile exemple,
această cale dovedindu-se a fi mult mai eficientă decât dacă părinții le-ar spune copiilor pur și simplu ce să
facă. Observând cum reacționează părinții în diferite situații, copilul va tinde să adopte aceleași atitudini ca
ale părinților. De aceea, este absolut necesar ca, înainte de a avea așteptări înalte de la copii în privința
manifestării comportamentelor lor, părinții să acorde atenție propriului mod de a acționa, felului în care își
exprimă și gestionează emoțiile. Având exemple pozitive din partea părinților, copiii își vor modela
conduita după aceste comportamente, percepându-le ca fiind cele normale. În acest caz, chiar și dacă vor
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observa altfel de manifestări negative în afara mediului familial, copiii nu le vor adopta pe acestea, ci vor
continua să adopte comportamentel observate în familie, dat fiind faptul că, în ochii copilului, părinții au
cea mai mare credibilitate și autoritate.
Pe lângă aceste patru strategii fundamentale de disciplinare, există multe alte metode eficiente
folosite de părinți, dar care sunt aplicate, cu siguranță, cu foarte multă răbdare, înțelepciune, dragoste și
perseverență, flexibilitate și creativitate.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
BRENOAIA AURORA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2
RM. VÂLCEA
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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
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 comportament: 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.Familia reprezintă matricea primordială a culturii omeneşti.Aici se trezesc şi încep să se
dezvolte puterile latente ale sufletului omenesc.Aici începe copilul să iubească,să creadă se alcătuiesc
primele temelii ale caracterului său;se descoperă în sufletul copilului sursele principale ale fericirii sau
nefericirii lui viitoare. 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 tocmai sursele greşelilor lor
deoarece acestea nu ţin loc de competenţă. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie,
citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială,
psihologică, intelectual-cognitivă etc.Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este
copilul în interacţiunile cu ceilalţi. Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a
generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea
confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul
în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a
părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine
delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul
în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este
important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de
acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al
familiei. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc.
La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. Astfel, el
se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa mi-a spus
bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.” Astfel va
exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine. Nu este deajuns doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea diverselor
sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta nu
înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că ne
va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite
restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte
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atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este nevoie de însuşirea
responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează,
interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat,
acceptat ori nu în societate. Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani?: - deprinderi de autoservire, ordine, igienă
,curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi ,exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive,
cât şi negative ,bune maniere şi comportament, limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori
dezacord dintre părtile de vorbire), modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale
mediului înconjurător . Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul
vieţii: spiritul de competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc..,..
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.Concluzionând,influenţa
familiei depinde de exemplele adevărate.Exemplul este cel mai potrivit mijloc de educaţie în copilărie.
Bibliografie
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF ÎNV. PREȘCOLAR: ALINA ANDREEA AVRAM
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 3 FILIAȘI – ȘCOALA GIMNAZIALĂ FILIAȘI
Familia reprezintă primul mediu social în care copilul crește, învață și devine independent în anumite
acțiuni, este mediul în care cel mic este pregătit pentru primii pași în afara familiei, pentru mediile social și
educațiv institutional, în principiu pentru întreaga viață.
Pentru ca aceste lucruri să se desfășoare cu succes, este necesar ca familia copilului să fie preocupată
nu numai de dezvoltarea fizică sănătoasă a acestuia, ci și de educația psiho-socială și cea intelectuală,
punând astfel bazele pentru formarea caracterului.
Astfel, copilul se va dezvolta formându-și un caracter frumos, în special dacă acesta are parte și de
puterea exemplului pozitiv chiar în familia în care crește. fiindcă la vârstele timpurii, rolul exemplului din
familie este foarte important pentru percepția copilului.
La fel de importantă este și dezvoltarea încrederii în sine a copilului, acest lucru pornind încă din
sânul familiei. Spre exemplu, atunci când când copilul este încurajat și lăudat în tot ceea ce realizează, în
activități cotidiene sau creative, acesta va căpăta încredere în forțele proprii, va înțelege că el însuși este
capabil să producă, să ajute, să realizeze lucruri mărețe pentru el și pentru cei dragi.
În opinia mea, copilul îndrumat în a fi creativ și a îndrăzni să se exprime va face față mult mai ușor
tuturor viitoarelor provocări din mediul preșcolar și mai apoi din mediul școlar.
Pentru ca potențialul creator al copilului să se poată exprima în produse evaluate după criterii valorice,
este necesară asigurarea unor condiții de mediu favorabile. Familia individului creator constituie implicit
mediul cel mai apropiat și securizat, atitudinea acesteia având un rol important în încurajarea și susținerea
performanțelor creatoare. Tonusul creator este bine menținut în general de atmosfera destinsă și nestresantă
a familiei, având în vedere susținerea, încurajarea abilităților copilului din perspectiva recunoașterii noutății
și originalității produsului,
Îndemnul Teresei Amabile adresat educatorilor este: “Dați-le copiilor foarte multă libertate,
respectați-i ca indivizi, nu exagerați cu aprecierea afectivă și puneți mai de grabă accent pe valorile morale
decât pe regulile specifice. Încercați să creați în clasă un mediu în care autoritatea nu este absolută, în care
activitatea, jocul și fantezia sunt prețuite în mod deosebit, în care dumneavoastră și copiii încercați mereu
abordări noi și interesante.”
Prin urmare, putem spune că pentru a realiza o educație corectă și constructivă, într-un mod
asemănător ar trebui procedat și în familie. Așadar, familia va trebui să îi ofere copilului respectul cuvenit
pentru susținerea încrederii în sine, libertate suficientă pentru a-și putea deschide aripile și a străluci
independent, apreciere afectivă cu măsură în așa fel încât dezvoltarea sa psihică să nu depindă de aceasta,
dar mai ales o educație morală corectă susținută prin exemple demne de urmat, chiar în mediul familial.
Jocul, activitățile recreative și distractive în familie trebuie să se mentină în topul preferințelor
copiilor – rolul părinților în principiu trebuie să fie acela de a mijloci aceste activități, de a oferi o educație
corectă folosindu-se de activitățile preferate de copii la vârstele timpurii, realizând astfel cu succes
pregătirea copilului pentru mediul social exterior familiei, pentru întreaga viață.
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR, AVRAM ELENA ANDREEA
ŞC. GIMN. NR.1, BUMBEŞTI-JIU, STRUCTURA TETILA, JUD. GORJ
Este adevarat ca nu prea mai exista cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme
educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa
consolideze normele deja deprinse din familie.
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate.
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală,
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii:
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege,
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rândui, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.
Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său,
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu).
Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? - deprinderi de autoservire - ordine - igienă - curăţenie şi
exprimarea propriilor nevoi - exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative
- bune maniere şi comportament - limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord
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dintre părtile de vorbire) - modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului
înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit
pentru diverse fapte, etc) - consecvenţă în realizarea unei sarcini - concentrare a atenţiei - perseverenţă în
realizarea unei sarcini - alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să
scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare:
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de
manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.
Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine.
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc.
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu
este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi
interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi
la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În
astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi
despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui
matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce
simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut.
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ROLUL PARTENERIATULUI CU FAMILIA IN VEDEREA CRESTERII
CALITATII EDUCATIEI COPIILOR PRESCOLARI
PROF ÎNV. PREȘC. BABAN RODICA
G.P.N. NR.1 VICOVU DE JOS JUD. SUCEAVA
Pentru oamenii din întreaga lume, copiii sunt cea mai mare bogăţie, adevăratul ,, aur al vieţii.”Copilul
a fost şi este, după exprimarea tradiţională a ţăranului moldovean ,, un boţ de aur”, de care părinţii au grijă
,, ca de ochii din cap”.
Aşa cum nu ne putem imagina un pom cu rod bogat fără rădăcini, nu putem concepe nici durabilitatea
şi progresul vieţii omeneşti fără grijă şi marea responsabilitate, pe care o avem noi adulții, pentru copilărie
și pentru cultivarea valorilor ei.
Copiii sunt diferiţi. Si totuşi câteva lucruri esenţiale îi fac să fie asemenea. Toţi au nevoie de dragoste,
de securitate, de hrană bună si de exerciţiu. Toţi simt nevoia de siguranţă, de acceptare si de recunoaştere.
Toţi caută in adulţi un sprijin şi au nevoie de un anumit control din partea acestuia pe măsură ce îşi dezvoltă
încrederea în sine şi îşi dobândesc propria independenţă.
Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape revine în primul rând părinţilor săi. În
societatea modernă părinţii sunt inundaţi cu un şuvoi de păreri privind creşterea copiilor. Ei nu mai ştiu ce
să creadă, nu mai ştiu cum să-şi crească şi să-şi îndrume proprii copii. Ei caută soluţii viabile şi cum
cabinetele de consiliere nu sunt foarte multe, se îndreaptă spre educatorii copiilor lor. Părinţii sunt deschişi,
sugestiilor date de educatorii copiilor lor, pot fi convinşi de schimbarea modului de a gândi referitor la
educaţia copilului pentru că îşi iubesc copiii, dar câteodată nu îi înţeleg.
Părinţii sunt modelul pe care copiii îl vor urma în viaţă. Părinţii trebuie să fie un exemplu, să conducă,
să călăuzească, să direcţioneze, să corecteze, să încurajeze. Dacă studiem personajele importante pozitive
care au lăsat urme în istorie, vom descoperi că adesea se vorbeşte despre influenţa pe care a avut-o unul
dintre părinţi asupra lor. Abraham Lincoln este citat deseori pentru că a spus: „Tot ceea ce sunt îi datorez
îngerului meu de mamă.” Generalul Duglas McArtur spunea: “Sfânta mea mamă m-a învăţat să-l iubesc pe
Dumnezeu şi ţara, iar asta întotdeauna m-a ajutat în momentele grele .Ei îi datorez mulţumiri şi o reverenţă
de fiu.”
Un sfat bun de urmat: ” Dăruiți copiilor cât mai mult din timpul dumneavoastră! Astfel, vor învăța să
vă dăruiască, la rândul lor, mai târziu, bucuria de a fi împreună.”
Educaţia vârstelor mici este privită într-o viziune globală ca o temelie a personalităţii fiecărui individ.
Toţi copiii au dreptul de a primi sprijin pentru a se dezvolta optim. Cum începutul educaţiei coincide cu
însuşi începutul vieţii, cu cât ne vom ocupa mai devreme să creăm situaţii favorabile dezvoltării – învăţării,
cu atât vom asigura mai mult şansele de integrare socială a mai multor copii. Pentru a satisface nevoile
copiilor trebuie să găsim acea viziune a părinţilor, părinţi buni care au încredere în forţele proprii. Copilul
are nevoie de: afectivitate; securitate; stimulare; direcţionare şi control; responsabilizare; independenţă;
Printre formele de legătură pe care grădiniţa trebuie să le organizeze cu părinţii copiilor, se sugerează:
şedinţele lunare cu aceştia, consultaţii bilunare, ori când se ivesc diferite probleme; vizite la domiciliul
copiilor pentru a cunoaşte manifestările acestuia în familie;
consultaţii individuale şi colective pe teme de educaţie; serbări, excursii şi expoziţii cu lucrările
copiilor; lectorate cu părinţii. Educatoarea trebuie să cunoască de fapt pe părinţii copiilor săi, să cunoască
raporturile care există între copiii săi şi membrii familiilor lor şi condiţiile de viaţă şi educaţie pe care copiii
le au în familie.(chestionar pentru părinți)
Părinţii trebuie ajutaţi în alcătuirea şi respectarea întocmai a regimului zilnic, în supravegherea
timpului liber al copiilor, înarmarea lor cu elemente metodice adecvate şi eficiente pentru educarea copiilor
în familie. Astfel în cadrul şedinţelor cu părinţii se alege pentru început comitetul de părinţi care împreună
cu educatoarea are mai multe obligaţii.
În cadrul altor şedinţe se pot desfăşura activităţi cu copiii, activităţi prin care părinţii pot să-şi dea
seama de cunoştinţele pe care şi le-au însuşit copiii în anterior, participarea activă a acestora la activităţi,
rapiditatea în acţiune, modul cum se exprimă, cum colaborează cu cei din jurul lor.
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Stăpânirea de către părinţi a metodelor şi procedeelor de educaţie nu este un lucru uşor. O cale
eficientă de însuşire a acestora este aceea de a asista la desfăşurarea programului din grădiniţă. Cu acest
prilej părinţii reuşesc să constate dificila şi migăloasa muncă ce se desfăşoară cu preşcolarii pentru
dezvoltarea psiho-fizică şi intelectuală, cât şi pregătirea lui pentru şcoală.
Pentru ca părintele să poată urmări evoluţia dezvoltării intelectuale a copilului, de ex. poate fi invitat,
periodic, să asiste la desfăşurarea programului din grădiniţă. Uneori pot fi invitaţi patru-cinci părinţi, altă
dată toţi părinţii, ţinând cont de scopul urmărit, metodele şi procedeele de educaţie pe care se doreşte a le
face cunoscute.
Vizitele au ca scop cunoaşterea gradului de instruire pedagogică, astfel putându-se stabili un dialog
care dă posibilitatea cunoaşterii copilului sub anumite aspecte şi a modului cum familia realizează educaţia
copilului .
Consultanţele individuale şi colective dau posibilitatea discuţiilor cu părinţii despre fiecare copil în
parte, analiza cauzelor diferitelor manifestări, luarea unor măsuri educative comune. Aceste consultaţii cu
părinţii creează un climat de încredere reciprocă.
Pentru însuşirea unor cunoştinţe pedagogice în rândul părinţilor, poate fi organizată în grădiniţă o
bibliotecă în „camera părinţilor”, cu scopul de a-i face să citească literatură de specialitate, cărţi despre şi
pentru copii, broşuri etc.
Serbările, excursiile şi plimbările comune (părinţi, copii, educatoare) constituie un alt tip de activităţi
cu părinţii. Cu asemenea ocazii părinţi văd cum se comportă copilul lor în colectivitate, felul cum participă
la acţiunile comune, se conving de rezistenţa copilului la efort, de reacţiile la nou şi la necunoscut.
Atragerea părinţilor ca parteneri în actul educaţional, cunoaşterea de către părinţi a particularităţilor
individuale şi de vârstă ale copilului, pentru a evita riscul unei prestaţii educative ineficiente sau al unor
influenţe negative, ca efect al greşelilor pedagogice, realizarea unei „reţele” de ajutor interfamilial în ceea
ce priveşte educaţia copiilor, ajută la o informare psihopedagogică cât mai bună a părinţilor. Informarea
psihopedagogică a părinţilor trebuie făcută corect, consecvent astfel încât părinţii să poată asigura un mediu
familial favorabil, plăcut, să poată trata copilul cu seriozitate, venind mereu în întâmpinarea nevoilor sale,
organizând, îndrumând sistematic felul în care îşi petrec timpul . Folosind metode stimulative: explicaţia,
îndemnul, dirijarea ponderată, exemplul pozitiv, copiii vor fi bine dezvoltaţi fizic, psihic şi intelectual. O
strategie eficientă este încheierea de parteneriate educaționale între unitatea de învățământ preșcolar și
părinții copiilor care frecventează cursurile acesteia. Personal am desfășurat proiectul ”să educăm
împreună” cu scopul eficientizării relației familie-grădiniță, prin sprijinirea părinților în vederea înțelegerii
responsabilității de a fi părinte de preșcolar.
Participând afectiv şi efectiv la viaţa grădiniţei, părinţii nu vor mai vedea doar funcţia acesteia de
supraveghere a copiilor atunci când ei lipsesc de acasă, ci vor conştientiza că ea desfăşoară un proces
instructiv - educativ bine fundamentat şi organizat. Astfel educatoarele nu vor mai fi percepute ca nişte
îngrijitoare, aşa cum se tinde a se crede despre ele, ci va fi apreciată pregătirea lor profesională şi, în
consecinţă, părinţii vor avea încredere în sfaturile lor utile în creşterea şi educarea copiilor.
Dacă îl vezi râzând, înseamnă că este încă o zi fericită din viaţa copilului tău. Dacă e fericit, înseamnă
că tu, părintele lui, ai reuşit să-i oferi dragoste şi înţelegere.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
"DIN SUFLET PENTRU MAMA" - EDIȚIA 2021
PROFESOR JUDO CSS UNIREA IAȘI
IOANA BABIUC
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală,
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale.
Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare,
pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care
intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de
conduită se învaţă din familie.
Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin
imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi
achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât
să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.
Potrivit psihologilor, primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este
satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. "Copilul plânge pentru că are o nevoie" - este forma lui de
comunicare la acea vârstă. Este indicat să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem.
Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe,
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de
relaţionare socială.
Educația primită în familie
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege,
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.
 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
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 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp –
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din
urmă.
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor.
La începerea grădiniţei/școlii are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe
bine delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind
mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă/școală, iar o altă parte,
acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă/școală, pentru a putea
adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al
grădiniţei/școlii şi cel al familiei.
Lipsa de informaţie, de comunicare între educator/învățător şi părinţi poate conduce la situaţii în care
copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de
performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de
către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei/școlii.
Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul
fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă/școală, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi
deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei/învățătoarei informaţii despre cum decurge
o zi, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi
educatoarea/învățătoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia.
Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine.
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă/școală, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să
facă. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă.
În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu
este important, că nu interesează.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi.
Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl
vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece: „Copilăria e o lume aparte;
pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de
armonie.” (Eugen Heroveanu)
Care sunt, de fapt, lecţiile esenţiale din primii șapte ani de viață?
Răbdarea: când îl învăţăm pe copil să aştepte liniştit, să amâne satisfacerea unei plăceri, să îşi urmeze
scopul cu perseverenţă, să nu bată din picior pentru că „toate” i se cuvin doar lui, am pus o piatră
extraordinară la temelia caracterului sau.
Bunătatea: una din primele lecţii pe care i le-am dat fiului meu, şi a prins, în parte pentru că a văzut
exemplul în familie, în parte datorită firii lui sensibile, a fost să nu râdă niciodată de nimeni. L-am învăţat
să se poarte frumos cu copiii, mai ales faţă de cei cu nevoi speciale, să nu râdă, ci să poarte de grijă.
Să nu invidieze: cunoaşteţi adulţi care reuşesc să aibă o relaţie omenească cu cineva doar atunci când
respectivul este… un pic mai prejos decât ei? Altfel, sunt roşi de invidie. Noi, ca părinţi, trebuie să fim cu
luare aminte, să nu comparăm, să nu încurajăm excesiv spiritul de competiţie. Cel mic e bine să înveţe că
îşi este suficient sieşi exact aşa cum este, iar darurile şi avantajele altora nu-i vor ştirbi din calităţile lui.
Bună cuviinţă: este una dintre lecţiile de la sine-înţelese pentru cei şapte ani de-acasă. Însă doar o
mamă vă poate spune cât de dificil e ea de predat, cât de multă consecvenţă îţi trebuie să îi predai copilului
bune maniere, respect pentru oameni şi bunurile lor şi o purtare frumoasă în public. Din nou, pilda
comportamentului părinţilor va vorbi mai mult decât o mie de cuvinte.
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Să nu îşi urmărească doar propriul interes: de obicei ne învăţăm copiii să facă orice ca să le fie
bine, iar un astfel de sfat pare ciudat. Atunci când îl învăţăm pe cel mic să vadă şi folosul celuilalt, să lucreze
în echipă, să se bucure de binele celui de lângă el, într-un cuvânt, să fie altruist şi empatic, i-am dat un dar
nepreţuit pentru toată viaţa! L-am învăţat să semene sămânţă de prieten!
Autocontrolul: este una dintre cele mai preţioase lecţii. Ce bine-ar fi dacă toţi am reuşi să ne-o
însuşim. Eu recunosc că îmi lipseşte: este unul din lucrurile pe care vreau să le consolidez în mine în
următoarea perioadă. Visez la un corp mai suplu (dacă îmi voi controla pofta de mâncare), visez să fiu o
mamă mai blândă pentru copiii mei (dacă îmi voi controla tonul şi vocea), o gospodină mai organizată (dacă
îmi voi controla obiceiul de a pierde vremea pe Facebook).
O gândire optimistă: iată încă o lecţie care se prinde din „zbor”. Când în casă pluteşte optimismul,
copilul va învăţa să gândească pozitiv prin imitaţie. Reversul e valabil. Dacă ne lăsăm măcinaţi de gânduri
rele, dacă suntem permanent îngrijoraţi şi sumbri, la fel va deveni şi copilul nostru în timp.
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REPERE PRIVIND EDUCAŢIA COPIILOR ÎNTRE 0 – 7 ANI
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
BĂCĂIAN LILIANA ANA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I.G.DUCA”
PETROŞANI, JUD. HUNEDOARA
Educaţia din primii ani de viaţă, de care copiii mici au parte în familie, defineşte în bună măsură
comportamentul şi adaptabilitatea lor ca viitori adulţi.
Primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este satisfacerea nevoilor imediate
ale copilului. Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. Atunci
identificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care nu o satisfacem, apar frustrările atât pentru
mamă, cât şi pentru copil. Această satisfacere a nevoilor bebeluşului, constituie baza unei bune relaţii
viitoare între cei doi.
Nevoia de autonomie trebuie satisfăcută, aceasta pe la nouă luni, însă trebuie asigurat un mediu sigur
pentru cel mic. De exemplu, dacă doreşte să umble la sertarele dulapului, copilul trebuie lăsat să vadă ce se
află înăuntru, pentru a-şi satisface curiozitatea, altfel va avea tot timpul tendinţa să deschidă sertarele şi se
poate lovi. La vârsta de un an se dezvoltă limbajul şi este foarte important ca părinţii să vorbească în
permanenţă cu copilul şi să-i citească poveşti, pentru că el învaţă prin imitaţie. Între 1 şi 3 ani, este foarte
important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special jucării, şi este bine să fie încurajat
să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. Să zicem că răstoarnă tot timpul cutia cu jucării, dar
nu o face pentru a enerva adulţii, ci pentru a căuta ceva acolo. Aşa el rezolvă o problemă pe care o are.
Crizele de personalitate, care apar după vârsta de un an se manifestă, de regulă, în locurile publice.
Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, i se va satisface dorinţa. Foarte important pentru
părinţi este să încerce să controleze această criză şi să-i explice, calm, că nu va primi acea jucărie sau acea
bomboană pentru care face criza. Se pare că, după ce trec de un an şi jumătate, doi, aceste crize se transformă
în simptomele unui copil răsfăţat, pe termen lung.
De pe la 3 - 4 ani copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli de politeţe. Sunt lucruri care se învaţă
implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea tatăl că îi oferă flori mamei va învăţa că aşa este normal şi va vrea
să imite şi el acest gest. Sau dacă va vedea că mama o salută şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa şi
el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm. În
general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror familii se vorbeşte pe un ton răstit. Tot în această perioadă
(începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare. Un copil care va fi învăţat de mic să se adreseze
într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule de adresare. Sunt mulţi copii care
ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu «dumneavoastră», tocmai pentru că,
în familie, a fost învăţat să spună tuturor «tu»“. Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“
Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate, în principal prin educaţia primită acasă, un
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe,
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de
relaţionare socială.
Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil care are
cei 7 ani de acasă regăsim următoarele: salutul, comportamentul în public, comportamentul cu prietenii,
înţelegerea unor regulilor sociale, manierele la masă, recunoaşterea greşelilor etc.
Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de
slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
Cei şapte ani de acasă necesită mult tact, perseverenţă, răbdare, toleranţă, fermitate, reguli, exemplul
propriu, iubire, respect, disciplină, educaţie.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR BĂCILĂ STANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORȚIȘOARA TIMIȘ
Frederik Frobel considera că omul este o persoană creativă și productivă, dacă i se oferă mediu
propice de dezvoltare.
Pentru ca un copil să aibă ,,cei 7 ani de acasă” el trebuie să se dezvolte într-un mediu înconjurat de
dragoste, apreciere, încurajare. Să i se ofere siguranță și independență.
Familia are rol esențial în educare prin totalitatea acțiunilor sale: atmosfera afectivă, dimensiunea
culturală și gradul de integrare socială. Climatul familial exercită o influență profundă asupra copilului.
Atitudinile părinților prin lipsa de afecțiune, tandrețe, a interesului față de copil vor pune amprenta asupra
comportamentului acestuia. Greșelile din familie au însemnătate mare asupra copilului. Autoritatea
exagerată dezvoltă reacții de frică, de opoziție, lipsa de autoritate determină starea de insecuritate și
neliniște.
Există o serie de factori care influențează negativ sau pozitiv comportamentul copilului. Acesta învață
prin imitație diferite comportamente, moduri de adresare. El dezvoltă un anumit grad de autonomie, un
nivel rezonabil de politețe, începe să își controleze fricile și emoțiile.
Părinții, în special mama îl învață primele repere încă de la început, oferindu-i noțiuni despre bine și
rău, despre mediul înconjurător, ce să facă și ce să nu facă. Sunt modele pozitive sau negative de
comportament pentru copil, nu pot cere ca acesta să se comporte politicos dacă părintele adoptă un
comportament necivilizat. Întâlnim zilnic astfel de comportamente. Copilul este deseori lăsat încă de foarte
mic în grija altor persoane din cadrul familiei sau chiar a unor cunoștințe având un impact important în
dezvoltarea acestuia.
Comportamentul copilului în formare are manifestări diferite pe care uneori părinții nu știu, nu
doresc, nu au răbdarea necesară să le corecteze. Deseori părintele fiind învinuit când copilul se abate de la
normele de conduită prestabilite de normele sociale. Psihologii spun că educația din primi ani de viață de
care copilul are parte definește în mare măsură viitorul adult. În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare
a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale.
Un copil ,,fără cei 7 ani de acasă’’ este deseori produsul unei familii deficitare din punct de vedere
psihologic, moral, economic, cultural, social.
La vârsta preșcolară, școlară, educația copilului se împarte între familie și pedagogii din instituțiile
de învățământ, cei din urmă vor încerca să șlefuiască ,să completeze golurile rămase și să îl ajute pe copil
în formarea sa.
BIBLIOGRAFIE
Gabriela Kelemen, 2008. Psihopedagogie, Editura Universității Aurel Vlaicu Arad
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ!
PROF. ÎNV. PRIMAR BACIU MIOARA
ŞCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI VITEAZUL’' FETESTI-IALOMITA
Un vechi proverb englezesc spune „Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!”
Nu suntem singuri pe pământ! Trăim într-o comunitate. Indiferent de rasă sau de locul unde ne aflăm,
există reguli universale de comportament în societate, care implică o ţinută morală şi o prezenţă fizică, în
armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convieţuire, bazate pe respectul reciproc.
Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne dezvăluie mentalitatea,
educaţia, cultura, caracterul nostru.
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse forme
eduţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de conduită
se învaţă din familie. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme si sa consolideze
normele deja deprinse din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. Această
realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca adolescentul,
tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele unei bune
creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe care noi,
părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv
al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani de acasă”.
Orice părinte responsabil înţelege importanţa educaţiei, dar si consecinţele pentru dezvoltarea sa ca adult.
Educaţia are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educaţional. Fie că este vorba despre
viaţa de acasă, fie că vorbim despre educaţia de la grădiniţă sau şcoală, copilul trebuie învăţat să înţeleagă
şi să respecte regulilele de comportament sau de interdicţiile pe care i le stabilesc părinţii sau educatorii.
Fiecare părinte are o serie de reguli şi încearcă să le aplice când e vorba despre educaţia copilului său.
Orice regulă pe care o impunem copilului trebuie să fie clară şi explicată copilului. El trebuie să ştie ce este
permis şi ce nu. Atunci când facem reguli pentru copil, acele reguli trebuie să fie cât mai concrete şi nu
evazive.
Părinţii sunt modele pentru copil şi de aceea trebuie să aibă şi să respecte şi ei la rândul lor nişte reguli
de viaţă şi comportament.
Copiii au tendinţa de a forţa limitele şi de a le sfida uneori. De aceea, aceste încălcări trebuie să aibă
şi nişte consecinţe logice - altfel ele vor fi mereu forţate si repetate. Când consecinţele încălcării regulilor
impuse vor fi logice şi rezonabile, copilul îşi va dezvolta simţul responsabilităţii. Părintele trebuie să
înţeleagă că regulile fac parte din procesul educaţiei copilului şi trebuie respectate pe cât posibil. Asta
înseamnă o educaţie resonsabilă şi asta duce la creşterea unui adult responsabil.
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IMPLICAREA FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPIILOR
ÎNV. BĂJAN MARGARETA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 RM. VÂLCEA
Familia exercită o influenţă deosebit de importanta asupra copiilor. Rolul familiei este foarte
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic, emoţional etc.
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. 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”
Ca prima 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.
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. Alte familii, deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor le lipsesc pregătirea
psihopedagogică, experiența.
Educația copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. În educația copiilor trebuie
să existe între părinți înțelegere și acord în diferite probleme .
Raporturile dintre părinți și copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării
lor, lucru de care ar trebui să fie constienți toți părinții. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale părinților influentează atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor.Părinții trebuie să
înțeleagă bine relația dintre fapta și măsura ei educațională. În climatul educațional sunt necesare toate
ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea, larghețea si strictetea ) toate însă
cu masură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formarii umane.
Ziua în care copii merg la şcoală constituie pentru părinţi momentul în care ei trec de la statutul de
primi educatori, familia fiind prima şcoală a copiilor, la cel de parteneri ai şcolii. Aceasta nu înseamnă că
rolul părinţilor în educaţia copiilor s-a încheiat, ci doar că începe o nouă etapă în care părintele împarte
acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii. Părinţii continuă educaţia copiilor în familie, dar odată
cu începerea şcolii apare nevoia de colaborare cu aceasta, chiar de implicare activă în cadrul ei.
Când şcoala şi familia, se completează şi se susţin, ele pot asigura într-o mare măsură o bună integrare
a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială.
Bibliografie:
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR BAKÓ IRÉN GIZELLA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETŐFI SÁNDOR MIERCUREA CIUC
„Cei șapte ani de acasă” este o expresie cunoscută, care exprimă educația unei persoane, a unui copil,
sau pentru cei mai mulţi dintre noi, expresia „cei șapte ani de-acasă” este sinonimă cu un set de reguli de
politeţe şi de principii de viaţă esenţiale, pe care copilul le deprinde la o vârstă fragedă, în interiorul familiei
şi care îl ajută pe adultul de mai târziu să se integreze în viaţa socială.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează
anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor,
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
Parintii trebuie să fie întotdeauna un bun model pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când ne
implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături strânse si puternice între noi şi el. Noi
pătrundem în lumea lor, iar ei într-a noastră. Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii,
chiar dacă ulterior se va interveni prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.
John Locke susţinea că: ,,Nu trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite!”
S-a demonstrat că dezvoltarea copilului este influenţată în proporţie de 70% de familie, grădiniţei
revenindu-i rolul de partener în relaţia cu familia. Părinţii trebuie să cultive la copil bucuria de a învăța, de
a descoperi, de a crea. Aceste trăsături există în el și le exersează încă din primii ani de viață, totul
realizându-se sub formă de joc. În primul an de viaţă, copilul învaţă să aibă, sau nu, încredere în mediul de
viaţă ca mijloc de satisfacere a nevoilor sale. Pentru al doilea an de viaţă, esenţial este faptul că acum copilul
învaţă să fie autonom, element deosebit de important pentru educaţia timpurie, aceasta fiind bază a viitoarei
personalităţi. După primii trei ani de viaţă, creierul copilului ajunge până la 90% din greutatea unui creier
de adult, aşa că nu-i de mirare că în aceşti trei ani copilul îşi dezvoltă capacitatea de învăţare. Atunci când
părinţii le vorbesc, le cântă sau le citesc copiilor, creierul lor este realmente ,,pe recepţie”, adică se creează
legături noi între celulele nervoase, iar cele vechi se întăresc. Acest proces de dezvoltare al creierului trebuie
susţinut nu numai printr-o alimentaţie adecvată copiilor, ci şi printr-o bună stimulare a tuturor simţurilor.
Copilul trebuie să trăiască clipe de bucurie, părinţii trebuie să acorde atenţie deosebită limbajului,
gesturilor, deprinderilor pe care copilul le va imita, exemplele să fie dintre cele mai bune, mai frumoase,
mai constructive.
„Copilul este ca o oglindă care te amețește puțin. Sau ca o fereastră. Totdeauna copilul te intimidează
ca și când știe el ce știe. Nu te înșeli, pentru că spiritul lui este puternic, înainte ca tu să-l pipernicești.” –
Antoine de Saint-Exupery.
Bibliografie
P.R.E.T., Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învățământul Preuniversitar, ,,Să construim
împreună cei 7 ani…de-acasă”, București, 2008
Byron, Tanya (2009), Educă-ţi pozitiv copilul: oferă ce vrei să primești, Editura Aramis Print,
București
Botiș, A., Axente, A. (2009), Disciplinarea pozitivă sau cum să disciplinezi fără să rănești, Editura
A.S.C.R, Cluj Napoca
Poenaru, M., (2013), Cei șapte ani de acasă – Codul bunelor maniere pentru copii, Editura Coresi,
București

147

EDUCAȚIEI DIN FAMILIE APROFUNDATA LA GRADINIȚA
PROF. INV. PREȘC. BALAJ ALINA ANDREEA
Știm cu toții că educația începe în sânul familiei, se consolidează prin informații la grădiniță și școală
și se dezvoltă continuu prin cunoștințe și norme. Părinții au o responsabilitate majoră, făcându-se
răspunzători de primele repere în ceea ce privește educația comportamentală și educația civică.
Copiii găsește în sânul familiei atmosfera de dragoste, încredere, încurajare care formează un climat
de liniște și certitudine pentru viața lui pe care nu o poate înlocui sau crea o alta instituție socială.
Prin puterea exemplului, părintele ajută copilul să facă diferența dintre bine și rău, dă noțiuni despre
reguli de comportament, care îl vor ajuta să se cunoască pe sine, să se integreze într-un grup social, să-și
cunoască drepturile și responsabilitățile.
Părintele poartă grija unei educații corespunzătoare. El trebuie să găsească timp mereu pentru a-l
învăța pe copil ce însemnă disciplina, valorile și principiile pentru a se dezvolta frumos. Familia a fost
dintotdeauna apreciată ca fiind o importantă instituție socială prin multiplele funcții pe care le îndeplinește.
Grădinița ocupă un rol important în viața copiilor, fiind un important mediu de socializare unde copiii
interacționează într-un mediu plăcut și adecvat nevoilor individuale ale acestuia.
Relația grădiniță-familie trebuie să fie în strânsă legătură deoarece în primele etape ale vieții,
educația revine părinților și mai apoi împărțindu-se între grădiniță, școală,comunitate.
Reușita actului educațional este asigurată de fixarea unor reguli comune care sunt aplicate și
respectate atât la grădiniță cât și acasă, reguli care sunt valabile atât pentru copii cât și pentru părinți.
Colaborarea factorilor importanți din viața copilului și anume grădiniță-familie este foarte importantă
pentru a avea rezultate vizibile în desfășurarea actului educațional. Participarea activă a pătinților în
activitățile din grădiniță creează copiilor sentimente de siguranță și fericire. Sunt foarte multe modalități de
colaborare între grădiniță și familie ca de exemplu: discuțiile zilnice, consilierea părinților, implicarea
părinților în diferite proiecte, jurnalul grupei, pagina de facebook a grădiniței, etc.
Există activități unde părinții pot observa progresele copiilor, activități care aduc bucurie pentru
rezultatele obținute și plăcerea de a petrece timpul împreună.
Un prim pas către o educație transparentă a personalității copilului, viitorul adult al societății noastre,
constituie succesul garantat în adaptarea și integrarea școlară, cultivarea unui bun parteneriat între grădiniță
și familie.
Necesitatea colaborării strânse între grădiniță-familie este dictată de rolul deosebit de mare pe care
îl joacă acesta din urmă în educarea copilului. Nu întâmplător înțelepciunea poporului nostru sublinează
însemnătatea celor ”7 ani de-acasă”
Bibliografie: ”Copilul,familia,grădinița” Dumitrana M., Editura Compania, București, 2000
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”CEI 7 ANI DE-ACASĂ”
AUTOR: PROF. ÎNV. PRIMAR BALAJ NICOLETA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂDĂRAS, BIHOR
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită pentru a descrie comportamentul unei persoane întrun context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, furnizându-i primele repere de orientare în
lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele
sfaturi, norme și reguli de conduită. Creșterea si educarea copilului, ceea ce înseamnă “bun ” pentru el, se
află într-o dinamică permanentă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta. Părinții trebuie să devină
conștienți de influența pe care o exercită în viața copilului, să cunoască faptul că educația dată propriului
copil este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de celelalte, iar copilul trebuie
pregătit corespunzător.
Începând cu primii ani de viață, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, limbajul, exemple de
comportament pozitiv ca: sârguința, cinstea, politețea, sociabilitatea, inițiativa creatoare, dispoziția de
colaborare. Toate acestea cer calm, înțelegere, răbdare, dragoste față de copil. Nu frica, nu teama trebuie
să-l determine pe copil să facă fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie să existe un cod de conduită
bazat pe egala respectare, atât de către copil cât și de părinți.
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor.
Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin
comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de
bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori mama este prea tolerantă la anumite situaţii,
iar tata este prea dur. Copilul, însă, nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite.
În acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor, atenţionând 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 purtare în familie, iar copiii
îi vor imita.
Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să fie explicate pe etape. Dacă
micuţul vă cere o jucărie, obişnuiţi-l să spună, printre primele cuvinte, formulele de politeţe: „te rog”,
„poftim”, „mulţumesc”. De asemenea, aduceţi-i cât mai multe exemple concrete, de preferat în momentele
în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa insistaţi până acestea vor deveni o obişnuinţă.
Sfaturi utile:
- Aveți grijă cum vorbiți în preajma copiilor, deoarece ei adoptă același limbaj ca adulții;
- Spuneți-le copiilor să se adreseze adulților cu un anumit grad de formalitate;
- Învățați-i cum să salute sau să se prezinte corect, cum să se comporte în public și de ce nu este
bine să întrerupă o discuție;
- Felicitați copiii de fiecare dată când fac un lucru bun, când respectă anumite reguli, pentru că astfel
vor reține mult mai repede.
Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să-şi facă prieteni
şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de-acasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care
ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea
bunicilor, e foarte important ca micuţul să ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile
nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită comunitate.
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASA
PROF. INV. PRIMAR: BALAN BIANCA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MODELU – CALARAȘI
CLASA A II A B
MOTTO:
,,Copiii spun ce aud și fac ce văd. Părinții se pot vedea în copiii lor, ca într-o oglindă, pe ei înșiși.„
Politețea nu costă nimic și cumpără orice.
,,Șapte ani de acasă „ este o veche zicală românească folosită și astăzi în vorbirea curentă. A avea
,,șapte ani de acasă „ înseamnă a fi bine crescut,a avea o comportare civilizată,conform cu normele
societății.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la părinți,
la formarea personalității și comportamentul acestuia,reprezentând în același timp și modul în care părinții
s-au ocupat de creșterea lui .
Educația din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie, definește în bună măsură viitorul
adult. Reușita în viața de mai târziu a copilului depinde de munca depusă de părinți în acești primi 7 ani
pentru îngrijirea și educarea sa. Ei sunt continuatorul vieții părinților, ai vieții omenești.
Încă de la naștere, fiecare etapă din viața copilului își pune amprenta asupra dezvoltării sale
afective,motrice și intelectuale. De aceea, creșterea copilului impune părinților obligații,precum ca:
-acordarea de îngrijiri de bună calitate care să asigure o dezvoltare fizică normală și o sănătate
robustă;
-o educația aleasă ,care să-i înlesnească moral adaptarea și încadrarea în societate;
- o instruire temeinică care să-i permită însușirea de cunoștințe și deprinderi de muncă.
De nivelul de maturitate a copilului din punct de vedere fizic, intelectual ,afectiv și moral depinde
reușita sa în munca de învățare sistematică și de încadrare în societate . Această reușită, atât în școală, cât
și în viață, depinde în foarte mare măsură de istoria primilor șapte ani,de modul în care a fost îngrijit și
educat copilul ,de deprinderile și cunoștințele acumulate în acest timp.
Astfel, există factori care influențează dezvoltarea copilului și care țin strict de mediul familial . Un
copil trebuie ,,de acasă,, până la 7 ani să aibă un nivel rezonabil de politețe,un limbaj dezvoltat care să-i
permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoțională. Educația primită în familie este o normă
de conduită pentru viața copilului .
Grădinița, Școala sau oricare altă Instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de
acasă, aceasta doar o pot perturba.
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ȘCOALA ȘI FAMILIA –PARTENERI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: BALAN CORINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” BĂNEȘTI, SUCEAVA
Familia este mediul în care copilul se naşte, oaza în care trăieşte primii ani ai existenţei personale și
insula pe care se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. Mediul familial este primul mediu educativ şi
socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ.
În orice societate, familia 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. De asemenea, familia 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. Din această
perspectivă, rolul familiei este acela de a pregăti copilul pentru viață, oferindu-i cel mai potrivit cadru în
care să își formeze principalele deprinderi, dar și pentru transmiterea principalelor cunoștințe asupra
realității și pentru formarea primelor principii de viață.
Așadar, legătura copilului cu familia este extrem de intimă, aceasta exercitând o influenţă marcantă
asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele elementare (despre natură, societate, deprinderi igienice,
obişnuinţe de comportament, numărul zilelor dintr-o săptămână, durata unei zile, ziua de naștere și alte
asemenea), elevul le datorează educaţiei primite în mediul familial. În organizarea sa internă, familia oferă
garanţii de moralitate, este prima şcoală care pregăteşte copilul pentru viaţa socială, deprinzându-l să-şi
împlinească datoria, să-şi disciplineze voinţa și calea de urmat, dându-i simţul ierarhiei şi al ordinii.
Familia este un adevărat edificiu 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. „Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual – moral al
personalităţii propriilor copii se menţine toată viaţa”. (M. Golu)
Succesul şcolar al copiilor este asigurat de mai mulți factori, printre care un factor hotărâtor îl
constituie înțelegerea corectă a ceea ce presupune legătura dintre școală și familie, cu alte cuvinte
parteneriatul școală - familie, raportarea corectă a realităţii în existenţa activităţii comune a acestui
parteneriat. Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional și, evident, reușita
școlară. Fără participarea părinţilor, efortul educativ organizat prin instituţiile şcolare poate fi frânat, deviat
sau deformat. Este greșită poziţia unor părinţi care consideră că la intrarea copiilor în școală, rolul lor s-a
încheiat, după cum este greșită și poziţia unor cadre didactice care consideră că şcoală poate totul fără a
apela la sprijinul părinţilor. Numai o colaborare unitară între cei doi factori este de natură să determine o
eficienţă maximă a muncii educative.
Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice, bazată pe încredere şi respect
reciproc, pe iubirea faţă de copii. Între școală și familie trebuie să existe o relaţie deschisă, permeabilă,
favorizantă schimbului şi comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor,
asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Sunt situaţii
în care familia consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană,
îmbrăcăminte, locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând
dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. Acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care
copilul să se manifeste neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membri ai comunităţii şcolare
pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei. Este necesar ca părinţii să îşi
schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, acestea putând deveni un sprijin real în
îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, dintre părinte şi cadru didactic.
Studiile de specialitate arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi, elevii au performanţe
mai mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy,
1995). Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în
sens pozitiv, astfel cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari.
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Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii, este un
proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Reacţia școlii, ca instituţie
de educaţie, formare și orientare, la mobilitatea socială și economică, trebuie să fie de adaptare a
conţinutului, structurii și funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru elevi care să le permită
integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa și rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului.
Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ printr-o
raţională stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate,
având în vedere faptul că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formală a
copiilor și adolescenţilor. Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai eficient această responsabilitate se
consideră parte a sistemului social ce include familiile și comunităţile. Când şcolile, familiile și comunităţile
lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu
numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului, ci şi pregătirea părinţilor
pentru toate problemele ce le comportă această acţiune.
Cu privire la relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele şcolare,
psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie și școală se
poare 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.
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 ajută profesorii în munca lor, ajută la perfecţionarea abilităţilor şcolare ale
elevilor, la îmbunătăţirea programelor de studiu și climatului şcolar, la îmbunătăţirea abilităţilor
educaţionale ale părinţilor, dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor, conectează familiile cu membrii şcolii
și ai comunităţii; stimulează serviciul comunității în folosul şcolilor; oferă servicii şi suport familiilor şi
garantează un mediu mai sigur în şcoli.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
BĂLAN ELENA RODICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ROMAN IALOMIȚEANUL”
AXINTELE, IALOMIȚA
Societatea se confruntă cu o varietate de tendințe în ceea ce privește stilurile de educare a copiilor în
familie. Mulți părinți susțin cu fermitate practicile autoritariste moștenite de la generațiile anterioare.
Aceștia par să mențină „zgomotul psihologic” la un nivel ridicat când este vorba de explorarea unor sfaturi
alternative de educare a propriilor copii, pe când alții care sunt nemulțumiți de propriile experiențe avute
în copilărie, încearcă să reducă acest zgomot psihologic și rămân deschiși ideilor noi.
Cu o asemenea abundență de sfaturi pentru creșterea copilului părinții sunt copleșiți, aflându-se întro stare de frustrare, pentru că aleg, selectează, testează metode variate și de multe ori contradictorii. Ei au,
de asemenea, tendința de a amesteca stilurile educative- sunt autoritari când sunt frustrați sau permisivi
când sunt obosiți sau încearcă să compenseze prin abordări democratice. Ca răspuns la aceste dificultăți
comunitățile și autoritățile încearcă să ne direcționeze către standarde de educare mai eficiente prin
introducerea potențială a orelor de educație în familie (cursuri precum Școala Părinților), dezvoltarea
serviciilor sociale sau dorința de a încorpora abilități de viață și chiar creștere a copiilor în curriculum de
liceu.
Părinții din ziua de azi cred că pot fi parteneri egali în creșterea copiilor, stabilirea și aplicarea
regulilor. În anii 50-60 mamele casnice stabileau aceste lucruri, tații care lucrau și nu prea se implicau în
creșterea copiilor, le aplicau. Părinții aveau puține conflicte cu copiii lor deoarece aceștia urmau programul
ce li se stabilea, indiferent care era acesta. În societatea modernă dorința indivizilor de manifestare a
egalității în toate domeniile vieții de familie aduce cu sine și conflicte. Progresul într-o anumită zonă
determină de cele mai multe ori „probleme” în celelalte zone. În timp ce părinții zilelor noastre sunt dornici
și capabili să discute credințe, filosofii și 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 viața cotidiană a familiei. În mijlocul
situațiilor dificile întâmpinate în relațiile cu copiii lor, sfaturile din cărți- de genul „faceți așa” sau „nu faceți
așa”- sunt lăsate deoparte și cei mai mulți dintre părinți revin la influențele familiare, ceea ce știu ei cel mai
bine, cum au fost crescuți de părinții lor.
Această luptă între ieri și azi se dă de cele mai multe ori între mame și tați: unul este adeptul
psihologiei moderne, pe când celălalt a rămas la metodele străvechi. De aici și conflictul devine inevitabil.
Cum se pot descurca părinții cu toate aceste păreri, experiențe și concepții diferite? Există câteva așa-zise
trucuri:
 Încercarea de a evita conflictele: când copiii sunt încă mici le împărtășesc opiniile și experiențele
lor și acordă timp celuilalt partener pentru a înțelege modul în care a fost el/ea crescut (autoritar, permisiv,
democratic, neglijent)
 Stabilesc scopurile și așteptările, își explorează valorile și atitudinile, încearcă să identifice posibile
puncte de coliziune;
 Discută strategii de depășire a zonelor de conflict înainte ca acestea să apară; este greu să selectezi
lucrurile într-un mod corect, adecvat, atunci când ambii părinți sunt nervoși;
 Este important de știut că nu toate problemele ce pot apărea pentru fiecare părinte nu pot fi
prevăzute, pe măsură ce copilul crește ei trebuie să fie pregătiți pentru conflict prin stabilirea unor reguli de
bază (ex: este bine să accepți dezacordul în anumite situații precum este la fel de important ca fiecare să
cedeze în anumite puncte). Când copiii simt că părinții nu sunt de acord unul cu celălalt vor încerca vechea
tactică dezbină și cucerește (valabil mai ales pentru preadolescenți și adolescenți).
 Nu în ultimul rând, foarte important este să îndepărtezi conflictul din cameră; când părinții se
contrazic în fața copiilor, ar trebui să găsească o scuză și să meargă într-un spațiu privat pentru continuarea
discuției și când ajung la un acord își pot anunța copiii de intențiile pe care le au.
Scopul educației în familie este de a minimiza concepția preluată de părinți de la părinții lor și de a
obține o filosofie de educare mai realistă și tolerantă. Alte scopuri pot fi prezentate și prin reducerea
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tendinței de autoblamare sau de învinovățire a altora pentru ceea ce este greșit în creșterea copiilor; însușirea
unor tehnici de îngrijire a copilului care să rezolve eficient dificultățile viitoare; modelarea părinților pentru
a fi propriul lor educator în manipularea abilităților de educare familială. Rezultatul ar fi realizarea unui
echilibru în mai multe zone: interesul pentru sine, interesul social, sentimentul propriei răspunderi,
toleranța, flexibilitatea, acceptarea incertitudinii, angajarea (implicarea), gândirea științifică,
autoacceptarea.
În final, câteva sfaturi pentru abordarea conflictului și începerea negocierii:
• Recunoașteți când sunteți furios/oasă. Învățați să vă relaxați.
• Explicați-vă situația din punctul de vedere al celeilalte persoane: fiți empatici.
• Gândiți-vă cum puteți contribui dumneavoastră la rezolvarea problemei
• Ascultați cu adevărat ceea ce spune cealaltă persoană atât cuvintele cât și sentimentele ce le
implică.
• Includeți afirmațiile cu „Eu....” și folosiți propoziții care încep cu „Eu simt.... atunci când...” pentru
a explica cum vă simțiți.
• Arătați blândețe chir și când vă exprimați furia.
Pași spre negociere:
1. Explicați-vă poziția cât se poate de calm și mai simplu.
2. Ascultați și asigurați-vă că înțelegeți punctul de vedere al celeilalte persoane.
3. Sugerați și discutați câteva opțiuni cu care sunteți amândoi de acord.
4. Dacă orice altceva eșuează, luați o pauză și fiți de acord cu dezacordul.
BIBLIOGRAFIE:
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STRUCTURA A ȘCOLII GIMNAZIALE ”IOAN VICOVEANU”,
VICOVU DE JOS, JUD. SUCEAVA
MOTO:
”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, ”Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi”)
Fiecare dintre noi își poartă în suflet și-n personalitate familia pe durata întregii existențe, căci
impactul afectiv și educativ al acestei entități sociale are asupra individului o importanță majoră,
determinând comportamente și atitudini imposibil de înlăturat.
Timpul petrecut în familie, componența acesteia, modelul adoptat în privința relațiilor dintre membrii,
calitatea activităților desfășurate la nivelul său, alimentația specifică, programul caracteristic, toate dictează
maniera de dezvoltare a copiilor, atrăgând beneficii sau cauzând difuncționalițăți în evoluția individului.
Datorită tuturor aspectelor menționate și, mai ales, din dragoste pentru copii este necesar să
organizăm activitatea familiei, să contribuim la conștientizarea rolului și locului pe care fiecare membru al
familiei îl presupune. Prin funcțiile sale familia îndeplinește de la cele mai elementare trebuințe până la
cele mai complexe nevoi de ordin afectiv și moral, vorbim despre: funcţia economică – ce constă în
asigurarea resurselor materiale, financiare, necesare existenţei familiei (locuinţă, hrană, haine etc.), care
îndeplinită corespunzător, asigură contextul îndeplinirii celorlalte funcţii și care este realizată prin
producerea de venituri ca urmare a exercitării unei profesii; funcţia de socializare sau educativă– care
vizează transmiterea atitudinilor, valorilor, principiilor, modelelor de comportament caracteristice grupului
respectiv; funcţia de solidaritate ce pune accent pe stabilitatea mediului familial și care implică manifestarea
sentimentelor de afecţiune, de respect, de apartenenţă la grupul familial, a dezvoltării încrederii membrilor
unii în alţii, a ajutorării şi a susţinerii reciproce.
Modernizarea societății a venit la pachet și cu destabilizarea familiei tradiționale, așa cum majoritatea
o cunoaștem, ca urmare a concentrării părinților asupra dezvoltării profesionale, a căutărilor personale și a
libertății propagate în rândul cuplurilor, a lipsei fizice a mamei sau tatălui rupți din mijlocul celor dragi
pentru a asigura un trai decent, aspecte ce au generat implicații grave în dezvoltarea armonioasă a celor
mici pentru care mama, tata, sora, bunica, reprezintă eroi proprii de neînlocuit.
Așadar, educația celor ”șapte ani de acasă” este puternic influențată de dinamica familială, iar
atragerea părinților în parteneriate educaționale încă din perioada preșcolară are rolul de a stabiliza anumite
reguli, comportamente, atitudini, benefice în viață: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa, stima
de sine, altruismul, etc.
Parteneriatul educaţional este o formă de comunicare, cooperare, colaborare în sprijinul copilului la
nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o serie de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între
factorii educaţionali. Realizând un parteneriat cu familia, părinţii vor fi automat implicaţi în activitatea
şcolară. Parteneriatul se va realiza după un scop precis, şi anume acela de a consolida implicarea părinţilor
în activitatea de tip şcolar. Lunar sau o dată la două săptămâni se pot organiza o gamă generoasă de activităţi
la care părinţii pot participa cu plăcere: prelegeri, discuţii, consiliere educaţională, schimburi de experienţă,
dezbateri, jocuri didactice, prezentări Power- Point, vizite, excursii, concursuri, serbări etc. Cu timpul,
părinţii pot înţelege rolul esenţial al tuturor acestor activităţi, pot ajunge să aprecieze educaţia la adevărata
ei valoare şi eforturile investite de cadrele didactice pentru înfăptuirea ei.
O bună colaborare începe întotdeauna cu o comunicare eficientă, cu deschidere și entuziasm în sensul
cunoașterii partenerului, iar în mediul școlar acest lucru trebuie realizat cu delicatețe, cu răbdare și punând
accent pe câștigarea încrederii din partea părintelui, discuțiile individuale fiind de preferat în detrimentul
ședințelor comune care ar fi indicat să le utilizăm doar pentru expunerea informațiilor generale. Și fiindcă
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în ziua de astăzi tehnologia ne este prietenă tuturor o putem folosi pentru a nu perturba nenumăratele
activități cotidiene în care vrând, nevrând suntem ancorați.
Participarea la anumite activități deosebite alături de propriul copil fie în grădiniță, fie organizate în
mediul on-line, reprezintă un mijloc excelent de a dezvolta parteneriatul educațional înspre respectarea unei
anumite conduite, recunoașterea și valorificarea unor aptitudini și abilități a preșcolarilor, consolidarea
sentimentului de apreciere și susținere.
Organizarea unor expediții, excursii, serbări, piese de teatru, împreună cu părinții constituie, de
asemenea, o modalitate de a activa părinții spre a-și cunoaște și susține copilul în contexte diverse, fără a
da curs comparației, ci prin exersarea empatiei și a abilităților disponibile în scop creator și revelator.
Proiectele pentru acasă constutie și ele o cale de a întări legătura părinte-copil și de cunoaștere a
capacităților disponibile, iar temele sugerate pot fi diverse: ”Reciclăm, lumea noi o colorăm!”, ”Grădina
mea-i un colț de rai”, ”Meșterim, o cășuță construim!”, ”Gătim, de sănătate ne-ngrijim!”, ”Album de
călătorie”. Întotdeauna rezultatele obținute ne vor depăși așteptările și vor stimula dorința de colaborare
între membrii familiei, căci împreună putem crea lucruri, momente surprinzător de plăcute.
Lectoratele cu părinţii sunt modalităţi eficiente de a-i conştientiza pe părinţi asupra importanţei
actului educaţional. Ele se petrec după un proiect elaborat la început de an şcolar, în care sunt specificate
temele şi subiectele ce urmează a fi discutate. Înainte de fiecare adunare de părinţi se petrec seminare
metodice cu toate cadrele, la care se abordează diferite strategii de realizare a obiectivelor propuse pentru
aceste adunări.
Recunoașterea și aprecierea contribuției părinților la dezvolarea armonioasă a copiilor este iarăși
foarte importantă și recompensarea cu o diplomă la care chiar preșcolarii au lucrat poate constitui o metodă
eficientă de stimulare a altor activități importante.
Implicarea părinților în viața copilului îl face pe acesta să fie mai încrezător în sine și mai puternic,
oferind potențialul de depășire a tuturor obstacolelor pe care micul preșcolar le întâlnește, nu doar la
grădiniță sau școală, ci și în viața de zi cu zi cu tot imprevizibilul aferent societății nostre.
BIBLIOGRAFIE
- Băran – Pescaru, Adina, Parteneriat în educaţie: familie – şcoală – comunitate, Ed. Adina, Aramis
Print, Bucureşti, 2004;
- Ionescu, M., Negreanu, E., Educaţia în familie. Repere şi practici actuale, Ed. Cartea Universitară,
Bucureşti, 2006;
- Dumitrana, M., Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti, 2000.

157

,,IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE’’
PROFESOR ÎNV. PRESCOLAR: BĂLAN IOANA MELANIA
UNITATEA: G.P.P. NR. 5, SLATINA, OLT
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.
Omul este o fiinţă socială, care înainte de a fi beneficiarul şi creatorul culturii, relaţionează cu ceilalţi,
creează şi beneficiază de bunuri materiale realizate de el şi ceilalți, desfăşoară o activitate utilă lui şi
celorlalţi, respectă valorile societăţii care devin propriile valori.
Copiii sunt viitorul României, iar felul în care ii creştem şi educăm depinde lumea de mâine.
Educația se realizează atât prin intermediul procesului instructiv-educativ, cât și în cadrul activităților
extrașcolare, un rol important fiind deținut de familie. Între factorii educației, familia a fost și este
considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educația începe din
familie, unde se formează "ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter" – după cum urmează
Loisel, care infatiseaza cei şapte ani de acasa.
Preşcolarul nu înţelege şi nu poate explica ce înseamnă adevărul, binele, cinstea, altruismul, dar se
comportă în raport cu acestea şi percepe conduitele celorlalţi. Pentru a putea delimita notele iniţiale ale
acestor situaţii morale în care este antrenat în vederea însuşirii noţiunilor morale, copilul trebuie să-şi
formeze capacitatea de apreciere a faptelor morale. Imaginile sunt intuitive cu privire la conduită, trebuie
să conţină o notă apreciativă "aşa e bine”, "aşa e corect", "aşa nu e corect" şi o notă imperativă: "aşa trebuie
să te comporţi”, "aşa nu trebuie să te comporţi". Regulile impuse verbal sau materialele utilizate de către
adult constituie, înainte de a fi interiorizate, obligaţii categorice, îndeplinesc valoarea unor necesităţi
virtuale.
Atmosfera afectivă din 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
direcționarea activității și atitudinilor de mai târziu. Năzuințele copilului se formează în mica copilărie prin
exemplul celor din jur. În familie copilul învață limbajul și 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."
Specialiștii sustin că educaţia de acasă este un process care nu se încheie niciodată, dar care trebuie
să țină cont de etapele de dezvoltare ale copilului. Parintii ar trebui să fie cei care-i explică acestuia ce îi
este permis sau nu să facă, să impună niște reguli clare și realiste care trebuie respectate, și care sunt
consecințele nerespectării regulilor. In educatia copiilor in familie este important ca ambii părinți să fie
consecvenți în educarea celui mic si sa existe un echilibru intre partile implicate si mesajul transmis.
Felul în care părinţii se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în care copilul se va
raporta la societate. Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a
sentimentelor noastre. Părinţii trebuie 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. Evident, căldura
din familie educă mult mai bine decât orice cuvinte şi, dimpotrivă, cuvintele anoste ale părinţilor obţin
exact efectul contrar.
Direcţia spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se va forma idealul său.
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.
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, au ca substrat lipsa educaţiei familiale corecte si sănătoase.
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In urma celor observate pe parcursul carierei mele in invatamantul prescolar am ajuns la urmatoarele
concluzii:
În primul rând, cred nu foarte mulţi părinţi conştientizează importanţa şi locul pe care îl au în educaţia
copiilor lor. În acest sens cred că sunt necesare eforturi substanţiale din partea tuturor factorilor responsabili
cum ar fi: sociologi, pedagogi, psihologi, asociaţii educaţionale (O.N.G.-uri), asociaţii ale părinţilor chiar
ale Ministerului Educaţiei Naţionale.
În al doilea rând, cred că este necesară o implicare activă din partea părinţilor în acest proces
educaţional. Societatea contemporană lansează o serie de provocări pe care 45 părinţii le pot prinde, mai
puţin implicarea efectivă în educaţia copiilor, fapt care poate prejudicia dezvoltarea acestora. Se poate
întâmpla ca părinţii să fie ispitiţi să se implice doar superficial, de aceea subliniez importanţa unei implicări
active.
În al treilea rând, cred că perseverenţa din partea părinţilor în demersul lor de implicare în educaţia
copiilor joacă un rol important. Perseverenţa trebuie să fie un cuvânt de ordine în orice domeniu cu atât mai
mult în cel al educaţiei. Este posibil ca părinţii să conştientizeze importanţa rolului lor în educaţia copiilor
şi să se implice activ dar fără perseverenţă nu se pot aştepta la rezultate deosebite.
În al patrulea rând există riscul ca părinţii să vrea să se implice dar să nu găsească cele mai bune
metode. Ar fi necesar în sensul acesta să cunoască elemente ale psihologiei copilului cum ar fi
temperamentul copilului, personalitatea lui şi apoi în funcţie de acestea să găsească cele mai potrivite
metode.
Este important ca educaţia să fie făcută într-un mediu potrivit atât familial cât şi şcolar, dar şi la timpul
potrivit. Expresia „cei şapte ani de-acasă” este o realitate demonstrată şi prin studii ştiinţifice. Copiii între
unu şi opt ani, cărora li se oferă un mediu prielnic de dezvoltare din partea părinţilor sunt echilibraţi în viaţă
şi au capacitatea de a învăţa (Lippman, 2005).
Trebuie reținut că faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine;
deprinderile şi convingerile "creionate" acum constituie baza modului de acţiune în viitor; atitudinile şi
comportamentele adulţilor cu care vin în contact, îndeosebi ale părinţilor, vor fi primele modele copiate.
Prin pregătirea şi educarea copilului pentru viaţă, facem posibil ca orizontul specific de năzuinţe să
devină cotidian posibil.
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MAMA, MODEL DE URMAT
EDUCATOARE: BALAN VIOLETA
GRADINIȚA CU P.N. CAMPOFENI, COMUNA ARCANI
Pentru a se dezvolta, copilul are nevoie să crească într-un mediu de viață bun.
Principalul element al mediului copilului, în primii ani de viață, este mama.
Dacă mama îi oferă bebelușului în primele luni de viață o bună adaptare la nevoi, un cadru stabil și
securizant, dacă este „suficient de bună", traseul vieții îi va fi mai puțin perturbat de reacțiile pe care le
poate avea la ce se întâmplă în exteriorul lui.
O proastă ajustare a mamei la nevoile copilului, o îngrijire primară nesigură, marchează individul
pentru toată viața, conducând la o fragilitate a identității, la construirea unei slabe stime de sine.
O mamă suficient de bună este mama care asigură copilului îngrijirea, atenția și afectivitatea necesare
unei bune dezvoltări. Conceptul a fost definit de Donald Winnicott, care a considerat că o mamă suficient
de bună este acea mamă care este suficient de atentă pentru a-l asigura pe copil și a-i permite să crească în
voie, fiind în măsură să-i acorde independența necesară dezvoltării.
Mama suficient de bună se situează între cele două extreme: o mamă care nu este suficient de bună
și o mamă prea bună. Niciuna din celelalte două tipuri de mamă nu favorizează o dezvoltare armoniasă a
copilului.
Mama care nu este suficient de bună, își lasă copilul în suferință și în angoasă. În acest fel, îl face pe
copil să nu simtă că există, că viața este pentru el un mare neant.
Mama „prea bună", răspunzând copilului prin anticipare, nu-l lasă să simtă vreo lipsă, nu-l lasă să
învețe să aștepte, nepermițându-i astfel să se simtă că există diferit de ea. Neajutându-l pe copil să iese din
perioada în care se simte atotputernic, o mamă prea bună îl face să trăiască cu iluzia puterii absolute (crede
că poate să facă orice dorește).
Acest comportament matern, excesiv de protector, nu contribuie la dezvoltarea echilibrată a
copilului. O mamă suficient de bună este caracterizată de felul în care „poartă" copilul (holding) și de felul
în care manipulează copilul (handling).
Mama trebuie să asigure într-un mod satisfăcător și continuu o securitate afectivă și o căldură
protectoare, fizică și psihică, care să-l ajute pe copil în formarea sentimentului de a exista și de a se simți
ca fiind un individ unic, diferit de ceilalți. Acesta este un bun holding.
Un handling bun înseamnă atât manipularea propriu-zisă, cât și maniera în care este tratat și îngrijit
copilul.
Mama, dacă este suficient de bună, îi permite copilui să se construiască încă din primele momente
ale vieții. Ea își înțelege rolul esențial, acela de a răspunde nevoilor bebelușului și se adaptează în mod activ
la aceste nevoi. Dacă mama nu se adapteză încă din primele săptămâni de viață la nevoile copilului, se va
adapta el la nevoile mamei. În această situație, dezvoltarea copilului nu va mai fi firească, el nu va putea
reuși să pună bazele unui Sine adevărat, care să-l ajute să facă față la toate dificultățile inerente vieții.
Adaptarea la mamă va fi așadar o constrângere care-l va obliga pe copil să-și construiască un Sine
fals, după asemănarea mamei și în sensul dorit de ea. În relațiile pe care le va avea de-a lungul vieții, un
individ care funcționează cu un Sine fals, nu va mai ști să se arate așa cum este el cu adevărat, ci va încerca
mereu să răspundă așteptării celuilalt.
Personalitatea celor mici se formează in primii doi-trei ani de viaţă, iar procesul de "modelare"
continuă fiind generat de atitudinea părinţilor, în special de cea a mamei. Este esenţial ca mama să ofere
micuţului căte ceva din dragostea, măndria şi bucuria ei pentru orice mică realizare a lui, precum şi clipe
preţioase petrecute impreună. Este foarte important să primească răspunsuri la intrebări şi să găsească la
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părinţii săi disponibilitatea de a se juca cu el şi de a-l lăsa să exploreze in jur, bineinţeles in siguranţă, fără
să-şi pună sănătatea in pericol. Un "pilon" important in formarea personalităţii copilului este cititul
poveştilor. Timpul petrecut alături de năzdrăvanul casei este foarte preţios. Astfel, apar atitudini noi, se
dezvoltă inteligenţa şi se consolidează relaţia copil-părinte.
Bibliografie:
1. Farca S., Ce trăiește copilul și ce simte mama lui, Editura Trei, 2009
2. Aldort N., Crestem impreuna. Libertate si bucurie in relatia parinte-copil, Editura Herald, 2015
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CEI 7 ANI DE ACASA - PAȘI MICI PENTRU A DEVENI UN OM MARE
EDUCATOARE, BĂLĂNICĂ DOINIȚA
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii.
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în
disciplină de fier.
Consider că educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea
în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău.
Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de propriile nevoi, dar, chiar dacă la 2-3 ani copilul nu este
suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate poftele sau că îl lăsăm
să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea,
amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune
bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.
Încă din primii ani de viaţă,cel mic poate învăţa cu ajutorul tău ce înseamnă noţiunea de respect,mai
ales dacă îl învățăm să folosească des cuvinte precum „te rog“,„mulţumesc“, „bună ziua“,„mă scuzaţi“.
Noi, părinții îi dăm primul exemplu. Învăţându-l bunele maniere,când va creşte,toate aceste lucruri de bunsimţ i se vor părea normale şi îi vor completa personalitatea. Politeţea se învaţă treptat, tocmai de aceea e
important să îi explicăm copilului de ce trebuie să fie respectuos: respectându-i pe alţii va fi,la rândul său,
respectat.
Paşi mici pentru a deveni om mare
Tot în primii şapte ani de viaţă, îi putem oferi celui mic câteva pilde despre ce înseamnă recunoştinţa,
începând cu un simplu „mulţumesc“ adresat bunicilor sau rudelor pentru cadourile pe care le-a primit de
ziua lui de naştere şi până la mici gesturi de apreciere pentru colegii de la grădiniţă sau copiii cu care se
joacă în parc. Îl putem învăţa să fie deschis,să aibă o atitudine plăcută şi să îşi exprime recunoştinţa faţă
persoanele care l-au ajutat într-o anumită situaţie.
Bunele maniere sunt cartea lui de vizită
Chiar dacă nu înţelege imediat de ce trebuie să spună tot timpul „te rog“ sau „mulţumesc“,ori să salute
şi să răspundă la salut, pe măsură ce va creşte,odorul tău îşi va da singur seama că bunele maniere îl ajută
pe termen lung să relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur. Ba chiar va atrage admiraţia celorlalţi
dacă ştie cum să se comporte corect atunci când merge în vizită sau ne însoţeşte la un eveniment important.
Însă trebuie să îi spunem că bunele maniere nu sunt doar pentru zile mari,ci sunt importante în viaţa de zi
cu zi, în orice situaţie.
Regulile de politeţe pe care cel mic trebuie să le stăpânească sunt legate inclusiv de mesele în familie.
În aceste momente,trebuie să îi explicăm că nu este frumos să stea cu coatele pe masă, pentru a nu-i deranja
pe cei de lângă el, că nu este o privelişte prea plăcută atunci când mănâncă cu gura deschisă, că nu este
politicos să se joace cu alimentele şi să le arunce în toate direcţiile şi că nu e nevoie să bată cu tacâmurile
de nerăbdare, oricât de foame i-ar fi în acea clipă.
Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la
interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani deacasă reprezintă şi abilităţile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat.
Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să
ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o anumită
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comunitate. Bineînțeles, în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism, adică cel mic să arate
că îi pasă de ceilalți, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor atunci când este rugat. Nu
este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii. Copilul
trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că are valoare ca om.
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
ȘCOALA GIMNAZIALA NEGRU VODA, PITEȘTI, ARGEȘ
PROF. ÎNV PRIMAR: BĂLAȘA ELENA-FLORENTINA
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, care se
comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
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şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. BABAN DIANA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAIA MARE
Familia deține un rol deosebit de important în ceea ce privește functionalitatea educatiei informale,
alaturi de educatia formala, care se realizeaza în sistemul de învatamânt si de educatia non-formală, realizată
de către instituții sau organizații a căror activitate vizează cultura sau educația complementară sau continuă.
Educația în familie se realizează prin experiența de viață trăită în mod concret, care influențează direct
conduita indivizilor.
Cercetătorii din domeniul educației aduc în prim plan problema diminuării funcției familiei în
educație, precum și tendința de concentrare a fenomenului educației doar la școală. Educația trebuie privită
în ansamblul ei, școala având un rol mult mai complex decât simpla instruire, și, în același timp, fiind
necesară o interdependență relațională școală – familie, în vederea atingerii obiectivelor educării tinerilor
pentru integrarea socială.
Problematica implicării familiei în educația copilului, menifestarea rolului social al acesteia, este una
complexă, având la bază factorii socio-economici care determină un impact direct asupra educației, cum ar
fi: creșterea numărului familiilor monoparentale, creșterea fenomenului violentei domestice, creșterea
numărului de familii dezavantajate socio-economic, creșterea numarului de parinti care pleaca în străinatate
pentru a munci.
Desigur, relația școală-familie este determinantă în educația individului, dar aceasta trebuie privită
sub toate aspectele sale. Implicarea părintelui în relașia cu institușia școlară, aceasta vizând progresul
elevului, se manifestă foarte puternic la școlarizarea primară, scăzând, în majoritatea cazurilor, începând
cu școlarizarea secundară superioară.
Calitatea educației în familie marchează de timpuriu dezvoltarea personalității individului, sansele
reușitei școlare și ale afirmării ulterioare. Părintii se confruntă în prezent cu numeroase probleme în educația
copiilor, pe care deseori nu știu cum să le gestioneze, motiv pentru care managementul parental este o
preocupare constantă a specialiștilor.
Important, în relația părinților cu copiii, este ca aceștia să asigure un climat de siguranță și încredere
copilului, ceea ce va asigura perpetuarea valorilor autentice ale familei. Implicarea părinților în activitatea
școlară a copilului este un aspect semnificativ al educației acestuia. Această implicare este influențată, așa
cum o arată studiile recente, de statutul socio-economic (în primul rând de nivelul de școlarizare al
părinților) și de măsura în care ei sunt informați și capabili să contribuie la activitățile de învățare ale
copilului. În general, cu cât condițiile de existență în familie sunt mai dificile, cu atât este mai probabil ca
elevul să fie mai putinn controlat și ajutat.
În societatea contemporană, nu se poate vorbi de educația familială fără a se lua în considerare
raporturile familiei cu școala, așa cum nu se poate vorbi despre educația școlară fără a ține seama de
raporturile școlii cu familiile elevilor.
Actiunea educativa a familiei este eficientă atunci când obiectivele ei sunt în concordanță cu
obiectivele educative ale școliiPărinții pot influența reușita școlară a copiilor, atât prin climatul familial
favorabil, cât și prin grija manifestată față de preocupările copilului, prin cunoașterea profesorilor, a
colegilor și prietenilor lui, prin ajutor oferit la temele școlare, prin participarea la activitățile școlare, ședințe
cu părintii, prin sfătuirea cu copilul si implicarea copilului în decizii privind viața lui.

166

IMPORTANȚA FAMILIEI IN EDUCAȚIA COPIILOR
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR BACHICHIE MARIA
GRĂDINIȚA NR. 1 ALBENI, JUD. GORJ
Nu naşterea ca atare te face tată, nu purtarea în pântece te face mamă, ci buna creştere pe care o dai
copiilor (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber. În primii ani, care constituie perioada cea mai
importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând
mediul social care contribuie la modelarea unei persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii,
comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la
conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este
totodată, perioada în care se construieşte, sau nu, simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi.
Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
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.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR BĂCILĂ PETRUȚA DANIELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIEDRICH SCHILLER, TG.MUREȘ
„Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât profesia de învățător, de grădinar de suflete, de
călăuză a celor mai curate, mai pline de energie și de căldură suflete umane.” D. Almaș
În activitatea mea cu copiii sunt de fiecare dată fascinată de imprevizibil. Încă din primii ani de
activitate așteptam cu curiozitate să văd ce surprize aduce fiecare zi la clasă. În contactul cu elevii de 6-7
ani sunt plăcut surprinsă de sinceritatea lor, de spontaneitatea lor zilnică, de freamătul cu care mă întâmpină
în clasă dimineața și așteaptă nerăbdători, parcă întrebându-se: “Oare astăzi ce ne mai arată doamna?”
Pe măsură ce cresc, emoțiile și le controlează, dar mulțumirea mea ca dascăl rămâne rodul muncii
lor, formarea lor ca personalitate. Acest proces începe în familie, cu mama, tata, frații și surorile. Împreună
cu familia este pus în contexte diferite și este învățat cum să se comporte în vizită, în magazin, la medic, la
teatru sau în vacanțe.
Copilul este învățat să salute, să ceară politicos sau să mulțumească în situații variate. Cu bunicii
primește răspunsuri la toate de ce –urile lui, ascultă povești cu tâlc și povești de viață. Anii petrecuți in
familie, înaintea începerii programului școlar, sunt definitorii prin achiziția bunelor maniere și a
deprinderilor elementare de viață. Expedițiile în natură, observarea plantelor, a gâzelor și a circuitului
anotimpurilor îî formează copilului repere spațio –temporale importante în dezvoltarea lui.
Mama și tata sunt modelul lui de comportare. Așadar, dacă dorim să avem un copil ordonat este
important să ne păstrăm lucrurile în ordine, dacă vrem să fie respectuos, trebuie să-i respectăm și noi pe cei
din jur.
Responsabilizarea copilului începe în familie prin stabilirea unor sarcini clare în gospodărie și
îngrijirea unor animale de companie. El trebuie învățat să- și aranjeze jucăriile, să-și facă patul să hrănească
un animal de companie.Răbdarea și toleranța se învață ușor în familie dacă sunt mai mulți frați sau surori.
Dacă nu, mama poate întâlni copilul cu prieteni, colegi, verișori în urma cărora copilul să înțeleagă că e
necesar să aștepte după alții, să empatizeze cu alții, învățând importanța relațiilor cu cei din jur.
În momentele de dinaintea orei de culcare prin obișnuința de a le citi copiilor, aceștia își dezvoltă
vocabularul, imaginația. Ei sunt provocați la discuții imaginare cu diferite personaje, călătorii prin diferite
colțuri ale lumii, și învață că în povești este locul și momentul unde caii au aripi să zboare, copacii vorbesc,
casele sunt din turtă dulce, și totul poate să prindă viață așa cum își doresc ei. Acum se dezvoltă și
creativitatea copiilor.
Limba maternă înseamnă pentru fiecare națiune, casa, țara, locul lui natal. A vorbi și a gândi în
limba ta, te poartă în momentul copilăriei când îți erau dragi vorbele de alint ale mamei, jocurile rimă pe
care le spuneai cu copiii de vârsta ta, îți aduce aminte de emoția poeziilor sau poveștilor auzite de la bunicii
tăi. Limba română este mijlocul, instrumentul prin care familia și apoi școala transmite informații, formează
competențe, dezvoltă aptitudini la elevii săi, pregătindu-i pentru ziua de mâine.
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CEI 7 ANI DE ACASĂ!
INV. BACIU GEORGIANA
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
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EDUCAȚIA COPILULUI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR, BADEA DANIELA,
LICEUL DE ARTE „ MARIN SORESCU” CRAIOVA
Termenul de educație, din punct de vedere etimologic, poate fi dedus din latinescul „educo- educare”,
care inseamnă a alimenta, a crește, a îngriji.
A educa inseamnă a cultiva curățenia sufletească și buna cuviință a copiilor și tinerilor, a-l cește pe
copil moral și în evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligența, ,a forma un atlet pentru Hristos;
pe scurt, a te îngriji de mântuirea sifletului lui. Educația este asemeni unei arte: artă mai mare nu există,
pentru că, dacă toate artele aduc un folos pentru lumea de aici, arta educației se sevârșește în vederea
accederii la lumea viitoare (Ioan Hristos, apud Constantin Cucoș, 2002, p 26).
Familia, ca mediu social, reprezintă locul în care copilul este îngrijit și educat. Acest nucleu al
societății, găsește timp suficient de a- și pune în valoare multiple valențe educative chiar dacă „ cei 7 ani
de-acasă ” au devenit „ 6”.
Niciunde ca în familie, formarea fizionomiei morale nu găsește un format mai potrivit de formare:
cinstea, omenia, respectul față de om, hărnicia, etc., sunt valori pe care părinții le pot cultiva cu cel mai
mare succes. În familie, copilul își formează primele deprinderi de comportare civilizată, deprinderi de
muncă, își îmbogățește vocabularul.
Educația morală este de lungă durată și își are rădăcinile cele mai trainice dacă se începe în familie
de la o vârstă foarte fragedă. Deprinderile de comportare civilizată, atitudinea copililui față de alții, exprimă
sfaturile și îndemnurile pe care copilul le-a primit în familie, de exemplul personal al acesteia, deoarece în
aceasta perioadă copilul învață prin imitare a ceea ce vede în familie, deci exemplul propriu al părinților
este mult mai bine primit decât un simplu sfat primit, fără ca acesta să fie urmat de exemplul familiei.
Deși orice părinte iși iubește copilul, dragostea nu trebuie să fie oarbă,nu trebuie să le satisfacă orice
dorință, să nu-i scutească de orice efort pentru că nu se vor bucura de respectul și de dragostea copilului
lor. În acest caz copiii devin egoiști, nu- și mai iubesc cu adevătat părinții, se îndepărtează de ei.
Tipare emoționale inadecvate după care acționează părinții sunt:
-ignorarea sentimentelor copilului- părinții par să nu observe importanța supărării emoționale,
așteptând „să treacă” în loc să creeze momente care să- i apropie de copil, să-l învețe cum să rezolve, din
punct de vedere emoțional, această situație;
-ignoranța exagerată- părinții se tocmesc cu copilul sau „îl mituiesc” pentru a nu fi trist;
-desconsiderarea sentimentelor copilului- părinții sunt radicali în comentarii, pedepsesc, interzicând
pur și simplu manifestările copilului.
Un comportament emoțional adecvat îl au acei părinți care acordă atenție sentimentelor copilului,
înțeleg ce îl nemulțumește și au un dialog cu acesta, căutând împreună solutii de rezolvare a conflictului.
Ambianța caldă, prietenoasă din sânul familiei, relatiile armonioase dintre părinți și copii, stimulează
și susțin afirmarea copilului pe toate planurile manifestătilor sale cognitive, morale și sociale.
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MAMA RAMANE VEȘNIC A TA
PROF. INV. PREȘCOLAR, BADELIȚA ȘTEFANIA-RITA
ȘCOALA GIMNAZIALA STROIEȘTI, JUD. SUCEAVA
Mama! Ce cuvânt dulce. Primul cuvânt pe care-l rostim. Atunci când spunem acest cuvânt ne cuprinde
un sentiment de dragoste și chipul blând al mamei ne apare în fața ochilor. O amintire caldă ne învăluie și
ne ocrotește oriunde am fi.
Dacă ne simțim nesiguri, dacă ne este frică, frig, foame vrem ca mama să se afle mlângă noi, să ne
ocrotească și să ne ofere dragostea ei curată.
Orice frunză se află ocrotită în copacul ei, cum orice copil îsi dorește mama alături.
Mama, cuvânt atât de frumos, de simplu; cuvânt care îmbracă în el greutatea unei iubiri infinite
asemeni universului...
Rostit cu putere sau în şoaptă, „Mama”- purtătoare de viață, de frumuseţe și adevăr, fire blândă, o
zână ce coboară din țara basmelor pentru a fi alături de noi.
Mama este frumosul, pentru că frumuseţea ei vine din strălucirea sufletului, asemeni razelor de soare
blânde și calde învăluite în lumina multicoloră a florilor de primăvară ...
Mama este ființa căreia îi suntem datori cu un respect adânc, căreia îi mulțumim pentru faptul ca nea adus pe lume, ne-a dat educație ne-a îndrumat pe un drum drept, fără suișuri și coborâșuri.
Tot ceea ce avem și tot ceea ce vom avea, viitorul, prezentul și trecutul îl datoram mamei, celui mai
bun prieten pe care îl avem alături în clipe grele.
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR
BAGUT CORINA
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale și
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces.
Familia este unul din cele mai importante 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate,
deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament,
copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în
toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie
precedând-o pe cea instituțională.
Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, iar educația sa la nivel psihic trebuie
să urmărească pas cu pas evoluția fizică, urmărindu-se concomitent educația intelectuală, morală în scopul
formării caracterului. Cel mai important rol în evoluția psihică a copilului îl au exemplele pozitive din
familie, deoarece la această vârstă, rolul exemplului este foarte important.
Procesul educării morale a copilului este de lungă durată, deși începe încă din familie. Deprinderile
de comportare civilizată, atitudinile copilului față de alții exprimă de fapt atmosfera morală în care el a fost
crescut în familie, sfaturile și îndemnurile pe care le-a primit de la părinți, exemplul personal pe care i l-au
dat prin atitudinile și faptele lor de conduită. Unii părinți nu înțeleg că adesea copilul este incorect nu pentru
că ar vrea să se abată de la reguli, ci pentru că nu știe cum trebuie să se comporte, nu dispune de experiența
morală necesară, nu cunoaște cerințele față de comportarea lui.
În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații juste între membrii familiei.
Ceea ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciprocă dintre membrii
familiei, dragostea părintească rațională față de copii, consecvența și unitatea cerințelor pe care le
formulează părinții și ceilalți membri ai familiei față de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari
prin atitudinile și faptele lor, încât devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, părinții își iubesc
copii, le poartă de grijă, muncesc pentru ei și participă la toate bucuriile și supărările lor. Dar această
dragoste nu trebuie să fie oarbă. Părinții care se manifestă astfel față de copiii lor, îi scutesc de orice efort,
le satisfac toate capriciile, nu se bucură de nici un fel de respect și autoritate în fața acestora.
Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci și prin complexitatea ei, prin
noutățile pe care le realizează și le prognozează, pune în fața oamenilor de toate vârstele, noi și noi probleme
de ordin economic, cultural, științific, etc.
Acestei societăți trebuie să-i facă față copilul de astăzi și familia sa. Educația, sub toate formele ei,
este chemată să găsească soluții prin care omul să se adapteze rapid și eficient la societatea viitorului.
Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acțiuni mai
mult sau mai puțin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii familiei, precum
și prin climatul psihosocial existent în familie.
Modelele de conduită oferite de părinți pe care copiii le preiau prin imitație și învățare, precum și
climatul socioafectiv în care se exercită influențele educaționale („cei șapte ani de acasă”) constituie primul
model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a
modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. Este unanim recunoscut
faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puțin conștientizate,
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determină în mare măsură dezvoltarea personalității, precum și rezultatele școlare ale copiilor,
comportamentul lor sociomoral.
Familia are un rol important în viața unui adolescent. Nimeni altcineva nu-i poate oferi o educație
mai bună decât propria familie. Familia oferă stabilitate, confort și siguranță.Tot ea este cea care-l iubește
necondiționat, iertându-i greșelile și oferindu-i cele mai bune sfaturi. Familia este mândră de succesele lui,
ea este cea care-i cere justificări pentru acțiunile lui, care îl ajută fără să ceară și fără să vrea ceva înapoi
decât dragoste.
Familia are un rol cheie în conturarea personalităţii unui individ, deoarece acesta îşi alege modelul
de urmat din familie. În primul rând, în familie ne naştem, în familie spunem primele vorbe, astfel aceasta
are rolul de a ne contura şi corecta trăsăturile de personalitate, care în mod contrar se pot materializa întrun comportament necorespunzător. În al doilea rând, familia este aceea care dă primele informaţii copilului.
Aceasta poate fi considerată ca fiind o primă şcoală a unei persoane nouă în lume. Astfel, familia trebuie
să îşi cunoască rolul şi să şi-l atribuiască în mod corespunzător. Dacă familia pune accentul pe o educaţie
exemplară, rezultatul va fi pe măsura aşteptărilor.
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THE KEY ROLES OF FAMILIES IN EDUCATION
PROF. BĂLAN LĂCRIMIOARA DANA
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI NOVAC”
LOC. ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-SEVERIN
Family education is the most popular type of education of all times. Family is considered the main
pillar in the upbringing and development of a child. The “home education” as a term, represents educational
impact of the family in children. The parents play a crucial role when it comes to their children’s
development and education because they take care on the overall children’s physical and intellectual
development.
The family is the most important primary group in society. One of the the biggest responsibilities that
a family has is that of teaching children, bringing in this way their contribution in building human resources
for society.
Harvard Professor Robert Putnam once said that given a choice between a 10% increase in school
budgets or a 10% increase in parent involvement, he would definitely choose parent involvement.
The education that children receive at home plays a vital role in their future successful school
experience. In order to succeed to the best of their competences and abilities children need the involvement
of their parents in their education and the sensation of support that this involvement brings.
It is well known and accepted that education begins long before sending a child to school. The
education begins when children are little and need their parents to guide and support them, to tell them what
is good and bad and how to properly behave in a certain situation. When parents become involved in early
childhood education, it is more likely that they will be later involved in kindergartner and throughout the
school experience. For many, parenting is the most important and challenging job that one can have and a
role that gets little recognition.
In one of his best selling book, Professor Lawrence Steinberg states that youngsters’ success in school
affects what they do later in life. According to him, each time parents are involved in their children’s
schooling, students get better grades, score higher on standardized tests, and drop out less often. They also
have better attendance records, higher aspirations, and more positive attitudes towards school and
homework.
If a child learns from his parents the importance of hard work and commitment that child is very
likely to achieve any goals. After children go to a formal educational institution (kindergartner or school)
parents have to be presently involved in their sons and daughters’ educational process. They have to check
their homework, their school attendance and encourage them to become better and better and study more
and more because education opens doors and is the key to success.
In modern society, in almost each family both parents have a job they have to go to and they spend a
lot of time working. This can be reflected on their children’s school performances and educational
achievements. This is why parents should find a balance between their day to day job and their job as
parents and dedicate time to their children. 10-15 minutes to check their homework, another 10 minutes to
ask about how their school day has been and go to school at least once a moth in order to discuss with their
teacher and receive appropriate feedback about their children’s involvement in class.
When parents involve themselves in the education process of their children, the result is usually a
positive and encouraging one. Children have two main educators in their lives: their parents and their
teachers. Although parents are the prime educators until children start school, they remain a major influence
on their children’s learning through school and beyond. Parents are their children’s most important and
influential role models. This is why children always adopt their parent’s values and behaviour. If a teacher’s
job finishes when a child graduates, the parents’ involvement in their sons and daughters’ education is
endless. Parents will guide their children forever no matter how old they are or how competent they are in
a certain field or matter.
In order for a child to become a successful adult he has to receive a good quality education and
valuable values and guidance from his parents because when parents and schools work together the result
is a positive one and youngsters develop valuable skills that will later help them in life.

174

Bibliography:
Bogenschneider, Karen and Johnson, Carol; Family Involvement in Education, Policy Institute for
Family Impact Seminar, 2004
https://blog.schoolspecialty.com/importance-family-involvement-education/

175

IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
CE ANUME PUTEM OFERI COPIILOR IN ASA FEL INCAT ACESTIA SA SE
BUCURE DE O VIATA SENINA SI FERICITA?
PROF. INV. PRESC. BALESCU ROXANA FLORENTINA
GRADINITA CU P.P. NR. 18 FOCSANI
Cum va fi cand va creste? Va reusi sa isi termine studiile? Va sti sa isi puna in practica aspiratiile?
Va sti sa depaseasca obstacolele vietii, sa iasa din incurcatura reusind sa isi afirme personalitatea fara sa
dauneze celorlalti?
Intrebarile ar putea continua la nesfarsit fara sa le gasim un raspuns cert ceea ce ne face sa ne
intoarcem la prezent si sa ne intrebam ce ar trebui sa facem noi, ce sa le oferim pentru a-i face capabili sa
depaseasca orice obstacol sau situatie dificila. Vrem sa fim siguri ca vor sti sa isi gaseasca resursele de a
infrange conditiile cele mai ostile, creativitatea necesara pentru a inventa solutii, chiar si atunci cand
problema pare imposibil de rezolvat. Ca parinti in afara patrimoniului genetic suntem obligati sa dam
copiilor nostri instrumentele necesare pentru a intelege, a alege in a se deschide si a se arata flexibili, curiosi,
fara teama de a se confrunta cu noul in toate aspectele sale contradictorii si complexe.
Creativitatea, partea cea mai misterioasa si mai pretioasa a inteligentei, nu are reguli, nu poatefi
invatata. Insa, este posibil sa le oferim copiilor ocazia de a o stimula.Unele elemente ale creativitatii sunt
innascute, unele depind de invatare si de experienta, iar altele depind de mediul social.
In ajutorul dat copiilor pentru a deveni cat mai creativi nu este de ajuns sa le formam deprinderi bune
de lucru si sa le dam posibilitatea de a-si dezvolta talentele, trebuie sa descoperim care este energia ce pune
in miscare punerea in aplicare a ce stie sa faca. Trebuie sa ii invatam ca dorinta de a face ceva de dragul de
a-l face, pentru ca este interesant, iti da satisfactii si este provocator. Motivatia intrinseca a copilului este
elementul care depinde foarte mult de mediul social, dar este si componenta care poate fi folosita cel mai
eficient pentru a stimula creativitatera copiilor. Copii nu au nevoie sa simta numai ca au reusit in ceea ce
au intreprins, dar si ca alegerea le-a apartinut. Putem ajuta copii sa-si descopere interesele majore
incurajandu-i sa incerce diferite activitati. Putem sa le prezentam subtil diferite domenii de activitate iar
apoi sa ii lasam singuri sa isi aleaga activitatile.
Parintii care cred in acordarea unei libertati largi copiilor, nu incearca sa-i controleze in mod constant,
nu impun restrictii prea mari asupra activitatilor acestora, nu se ingrijoreaza excesiv din cauza lor, din cauza
riscurilor pe care ei si le asuma pot reprezenta modele puternice pentru copii, in primul rand prin aceea ca
le ofera competenta si incredere.
Asadar parinti implicati-va in activitatea creativa, asumati-va riscuri rezonabile in felul in care va
abordati viata, demonstrati ca aveti o gandire independenta si flexibila, aratati-va cu adevarat
autodisciplinati si lucrul cel mai important este de a pune pret pe bucuria intrinseca pe care o da tot ceea ce
faceti.
Atitudini si comportamente ale parintilor care pot influenta direct creativitatea copiilor:
• Respectarea opiniilor copilului si incurajarea pentru a si le exprima
• Un copil trebuie sa viseze cu ochii deschisi, sa aibă timp sa fie lenes, sa aiba timp sa se gandeasca.
• Sa petrecem un timp cu copilul intr-o atmosfera calda si intima
• Sa lasam copii sa hotarasca singuri
• Sa incurajam copii sa fie curiosi, sa exploreze si sa puna intrebari.
• Sa le aratam ca apreciem tot ceea ce incearca sau realizeaza.
• Sa putem stabili o buna relatie de lucru cu copilul.
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• Sa laudam copilul

• Sa incurajam copilul sa se descurce independent.

• Copii nu trebuie sa depinda exagerat de mult de parinti, dar trebuie sa stie ca sunt iubiti si acceptati.
• Sa oferim copiilor un set clar de valori asupra a ceea este bine sau rau si sa-i lasam sa stabilesca

singuri care este comportamentul conform cu acele valori.
• Sa apreciem realizarile, nu notele.
• Sa fim siguri pe noi, sa avem o atitudine pozitiva fata de propria persoana.
• Sa ne formam o viziune clara supra copilului ca un individ independent cu un comportament moral
si responsabil, capabil sa realizeze lucruri deosebite.
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IMPORTANŢA CELOR ”ŞAPTE ANI DE ACASĂˮ
PROF. BĂLULESCU DOBRE ANAMARIA ROXANA,
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19,
DROBETA TURNU SEVERIN,
MEHEDINȚI
,,De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de SaintExupery
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoaştem unicitatea, personalitatea,
nevoile. Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care
copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a
fiecărei familii şi valorificarea acesteia. “Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi
un pian nu va face pianist”(Mihail Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai
copiilor lor, îşi descoperă propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. Fiecare
părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând
de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru
sau în vizită la rude. Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca
părţi ale unui întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii
asupra copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor
posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la
reacţii adecvate în diferite situaţii. Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor
lor, îşi descoperă propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. Crescând în şi
alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate care sunt presupuse
de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine precizate; răspuns
imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; sancţionare educativă,
constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi comunicare;
recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). În felul acesta, copilul
capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale pe care le iniţiază în mediul
său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere sentimentul de siguranţă, stabilitate,
căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce coerenţă, disciplină în planul mental al
copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă sănătos. Ca părinţi trebuie să fim
întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când ne implicăm activ în jocul
copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în lumea lor, iar ei într-a noastră.
Un copil privat de joc va avea carenţe în structura personalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin alte
forme de activitate cu caracter compensatoriu. Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie
să încercăm să ne îndepărtăm de sensul didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui
concept şi să ne aducem aminte adevărul celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil
(contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil
(amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate
intervenţii educative, ele devenind intervenţii împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca
modele relaţionare în funcţie de care îşi structurează personalitatea. “Generaţia actuală de părinţi a vrut
cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea copiilor ce aveau mai bun: cele mai
frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-au umplut timpul copiilor cu multe
activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. Intenţia este excelentă, însă părinţii
nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul de activităţi blochează copilăria, în
care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere decepţii, să aibă timp de joacă şi să se
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bucure de viaţă.” ( ,,Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto Cury) Dr. Augusto Cury ne spune
că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne
vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie transformate ele de către "părinţii
inteligenţi": Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă; Părinţii buni
alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea; Părinţii buni corectează greşelile, părinţii
inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească; Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii
inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri; Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte
prieteni; Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare; Părinţii inteligenţi îşi
stimulează copiii să-şi învingă temerile şi să aibă atitudini blânde; Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii
inteligenţi nu renunţă niciodată; Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezvoltării copilului, mediul
familial are un rol esenţial în educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă,
socializare şi de cultură a copilului. Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de
dezvoltare sunt puternic determinate de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii
ani din viaţă. “Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână
metodă este să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport
cu progresele lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata
salturile în dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul
educativ în perioada următoare. Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe,
deprinderi, comportamente şi atitudini acumulate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este
considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică,
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.
BIBLIOGRAFIE:
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI
PROF. BĂNICĂ CRISTINA-MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE BĂNCILĂ”,
COMUNA SCORȚARU NOU, JUDEȚUL BRĂILA
Educația este procesul de facilitare a învățării sau de dobândire de cunoștințe, aptitudini, valori,
credințe și obiceiuri. Metodele educaționale includ povestirea, discuția, predarea, instruirea și cercetarea
directă. Educația se desfășoară frecvent sub îndrumarea educatorilor, dar și elevii se pot educa pe ei înșiși.
Educația poate avea loc în mod formal sau informal și orice experiență care are un efect formativ asupra
felului în care gândiți, simțiți sau acționați pot fi considerați educaționali.
În mod obișnuit, educația este divizată în mod formal în astfel de etape, cum ar fi creșa, grădinița,
școala primară, școala gimnazială și apoi liceul, școala profesională și universitatea.
Învățământul primar constă în primii cinci până la șapte ani de educație formală și structurată. În
general, învățământul primar constă în șase până la opt ani de școlarizare începând cu vârsta de cinci sau
șase ani, deși acest lucru variază între țări și, uneori, în interiorul acestora. La nivel global, aproximativ
89% dintre copiii cu vârste între șase și doisprezece sunt înscriși în învățământul primar, iar această
proporție este în creștere. Diviziunea dintre învățământul primar și cel secundar este oarecum arbitrară, dar
în general are loc la vârsta de unsprezece sau doisprezece ani. Unele sisteme de învățământ au școli medii
separate, trecerea la etapa finală a învățământului secundar având loc la vârsta de paisprezece ani. Școlile
care oferă educație primară sunt mai ales numite „școli primare” sau „școli elementare”. Școlile primare
sunt deseori împărțite în școli și școli de juniori.
În România, copilul stă în școala primară cinci ani, de la clasa pregătitoare, până în clasa a patra.
În majoritatea sistemelor educaționale contemporane ale lumii, învățământul gimnazial cuprinde
educația formală care apare în perioada adolescenței. Se caracterizează prin trecerea de la educația primară
generală obligatorie, cuprinzătoare pentru minori, la învățământul terțiar, sau „superior” opțional (de
exemplu, universitatea, liceul) pentru adulți. În funcție de sistem, școlile pentru această perioadă sau o parte
din acestea pot fi numite licee, gimnazii, colegii sau școli profesionale. Semnificația exactă a oricăruia
dintre acești termeni variază de la un sistem la altul. Limita exactă dintre învățământul primar și cel
secundar variază de la o țară la alta și chiar în interiorul acestora, dar, în general, se situează în jurul celui
de-al șaptelea până la al zecelea an școlar.
În România, ciclul gimnazial începe din clasa a cincea și durează până în clasa a opta. În această
perioadă, elevii se pregătesc, pentru admiterea la un liceu care, în momentul de față se face printr-un
examen, Evaluare Națională care are o pondere de 75%, iar restul de 25% contează media claselor 5—8.
Învățământul secundar are o istorie mai lungă în Europa, unde școli sau academii de gramatică datează
încă din secolul al XVI-lea, sub formă de școli publice, școli plătite cu taxă sau fundații educaționale
caritabile.
Școlile comunitare oferă o altă opțiune în acest stadiu tranzitoriu al educației. Acestea oferă cursuri
non-rezidențiale pentru colegii juniori pentru persoanele care trăiesc într-o anumită zonă.
Educarea unui copil solicită multă răbdare din partea părinților. Ceea ce este foarte important în acest
proces este constanța și coerența. În plus, psihologii susțin că iubirea și exemplul propriu îl pune pe copilul
mic pe un drum al educației care, cu siguranță îi va oferi mult succes în viață și multe reușite. Un copil fără
educație este exact ca și un tablou în alb. NU are esență, nu are valori și, evident, va fi un inadaptat al
societății. Căci, pe lângă nevoile proprii pe care educația le hrănește, prin educație se ”hrănesc” și nevoile
societății din care copilul face parte. Orice societate modernă, evoluată și democratică îți dorește ca oamenii
ei să fie educați, motiv pentru care educația formală este gratuită până la un anumit punct.
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EDUCAȚIA COPILULUI IN FAMILIE-ROL HOTARATOR IN EVOLUTIA SA
PROF. DR. BANU CRISTIAN FLORIN
LICEUL AGRICOL DR. CONSTANTIN ANGELESCU
JUDETUL BUZAU
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.
În viziunea lui Daniel Goleman, autorul cărţii “Inteligenţa emoţională”, cele mai inadecvate tipare
emoţionale pe care le utilizează părinţii şi ulterior, prin extensie, educatorii, învăţătorii şi 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.
Dar asta nu este singura problemă. O altă problemă o reprezintă societatea pe care am creat-o.
Un studiu făcut la începutul anilor 90’ în SUA, a dezvăluit că, în medie, valoarea indicatorilor de bază
ai inteligenţei emoţionale a copiilor a scăzut îngrijorător. Au devenit mai impulsivi şi mai neascultători,
mai îngrijoraţi şi mai temători, mai singuri şi mai trişti, mai iritabili şi mai violenţi. Nivelul a 42 de indicatori
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a scăzut foarte mult, raportat la studii anterioare; rata violenţei, a sinuciderilor, a violurilor, în rândul
adolescenţilor, a înregistrat un salt neobişnuit.
Care este motivul acestei degradări a calităţilor esenţiale ale caracterului? Copiii din ziua de astăzi
sunt prada uşoară a două forţe care au monopolizat scena lumii: forţa tehnologică şi cea economică.
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, spune
Goleman, 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 acea coerenţă a
sinelui de care vorbea Antonovsky. 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.
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.
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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.
Fragment din disertația „Sănătatea și educația, domenii de convergență”, prezentată de membrii
Consorțiului ACORD la al II-lea Congres al Medicinei Integrative, București, 2011.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE SUCCESUL IN VIATA
PROF.INV.PRIMAR, BANU EMILIA CRISTINA
SCOALA GIMNAZIALA GEORGE EMIL PALADE
JUDETUL BUZAU
Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți.Dar, oare, toți
știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel?Care sunt ingredientele care ne asigură
sănătatea și fericirea pe termen lung? Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia și care îi asigură
succesul în viață? Într-o lume preponderent materialistă, cum este cea în care trăim, întrebarea este firească.
Vorbind despre sănătate, iată ce spun unele din studiile recente.
Sociologul medical Aaron Antonovsky, după ce a desfășurat mai multe studii privind caracteristicile
personalităţii care ne ajută să rămânem sănătoși, a tras concluzia că cel mai important este simţul coerenţei
sinelui, fiind cel care asigură starea de sănătate. Acest simț al coerenței are trei componente principale:
comprehensiunea (înțelegerea), controlabilitatea şi semnificaţia.
Când avem o imagine a unei lumi comprehensibile, o percepem ca pe ceva care are sens, având o
anumită structură şi un anumit nivel de predictibilitate. Când credem că lumea poate fi controlabilă, ne
simţim capabili să răspundem în cea mai mare măsură cerinţelor vieţii, având încredere că, într-un mod sau
altul o să ne descurcăm în circumstanţele date. Semnificaţia pe care o dăm unei situaţii nu afectează numai
modul în care răspundem emoţional acelei situaţii ci afectează şi răspunsul psihologic, de asemenea. Când
avem un puternic simţ al coerenţei, avem tendinţa de a vedea provocările ca oportunităţi, în loc de
ameninţări, fapt care minimizează efectele stresului.
Cercetările lui Antonovski au indicat că, doar la simpla anticipare a unei experienţe pe care o
considerăm pozitivă, sau când ne gândim la ceva care ne facem să ne simţim bine, în organism apar
modificări pozitive.
În lucrarea sa “Mind as Healer, Mind as Slayer” (Mintea care vindecă), Kenneth Pelletier arată că
un procent de 50% până la 80% din toate bolile au origini psihosomatice sau legate de stres. În conformitate
cu cele spuse de el, orice boală este rezultatul unei interacţiuni complexe între factori de stres, fizic sau
psihic, factori sociali, personalitatea individului şi inabilitatea acestuia de a se adapta în mod adecvat la
factorii care produc stresul.
Un studiu complex, desfășurat timp de 40 de ani la Harvard Institute, sub coordonarea
psihosociologului George Vaillant a ajuns la două concluzii importante:
1. În Statele Unite, astăzi, în topul maladiilor care cauzează cele mai frecvente solicitări de servicii
medicale, boli şi morţi premature este lipsa bucuriei de a trăi, a fericirii.
2. Singurul lucru care contează cu adevărat în ecuaţia fericirii sunt relaţiile noastre cu ceilalţi oameni.
Reţelele sociale din care facem parte, prietenii pe care îi avem, relaţiile de la locul de muncă, relaţiile
cu părinţii, mariajul, relaţia cu proprii noştri copii pot spune foarte multe despre cât de fericiţi suntem sau
putem fi.
Deci, pentru a fi sănătoşi, avem nevoie de simţul coerenţei sinelui şi de fericire.
Să vedem în ce măsură mediul social de azi poate asigura aceste două elemente de bază pentru copiii
noștri.
Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica, poate fi
modificat de condiţiile de mediu. Putem compara acest dat cu un kit de construcţie, în care ai materialul de
bază şi o serie modele ce pot fi realizate cu acest material. De-a lungul vieţii, fiecare persoană se construieşte
pe sine şi este, la rândul ei, modelată de mediul social în care se dezvoltă. Această construcţie şi dezvoltare
a personalităţii unui om nu este un scop în sine ci este o condiţie a realizării acelei misiuni unice cu care se
naşte fiecare din noi.
Pentru a face o comparaţie plastică, putem spune că omul este un vehicul-unicat, aflat la început în
perioada de construcţie şi testare, urmând apoi sa fie lansat într-o cursă lungă şi complexă, având mai multe
„porturi de escală” şi mai multe sarcini de îndeplinit, care, în general, concură la îndeplinirea unei misiuni
mai mari, importantă şi pentru om şi pentru societate. Atât perioada de construcţie cât şi cursa în sine şi
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împlinirea fiecărei misiuni trebuie să îi aducă omului împlinire şi fericire. Altfel, aşa cum au arătat
cercetările, apar dezechilibrul şi bolile.
Elementele din mediul social care intervin în perioada copilăriei, perioada de „dezvoltare şi
testare” – Familia
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.
Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de
dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii
sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu
corespunde acestui model ideal.
Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de
făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii)
şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de
timp, superficialitate etc.):
– Ce se întâmplă în aceste situaţii?
– Ce se întâmplă în situaţia când „modelul cultural” al familiei privind stilul de viaţă şi creşterea
corectă a copilului este unul greşit?
– Ce se întâmplă dacă, din grijă excesivă sau lipsă de preocupare, copilul nu este încurajat sau chiar
este împiedicat să facă mişcare şi să îşi dezvolte tonusul muscular şi motricitatea?
În dezvoltarea fizică (şi nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi pot apărea
chiar boli. Creşte riscul accidentelor grave, pentru că organismul copilului obligat la o viaţă sedentară se
comportă, în cazul unei căzături de exemplu, precum cel al unei persoane vârstnice.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
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Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie
să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor
sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate insaţiabilă, pun cele mai multe întrebări în perioada
dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe,
răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să
facă lumea din jurul lor comprehensibilă.
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
Şi, din nou, vorbim la modul ideal!
– Câţi dintre copiii crescuţi în România au o familie care face sau a făcut cele descrise mai sus?
– Ce se întâmplă dacă părinţii nu ştiu ce au de făcut, nu sunt conştienţi de importanţa fiecărui aspect,
nu sunt preocupaţi sau sunt prea ocupaţi cu alte probleme şi lasă dezvoltarea intelectuală a copilului lor în
seama altora – bunici sau bone care nu întotdeauna ştiu sau nu au chef să se ocupe de aceste aspecte,
instituţii în care nu există o educaţie personalizată sau, cel mai rău, a televizorului sau străzii şi „mamei
întâmplarea”?
– Ce se întâmplă când curiozitatea naturală a copilului, care ştie inconştient că trebuie să acumuleze
informaţie, este blocată sistematic de replici ca „taci din gură şi nu mai întreba atâta” sau, şi mai grav „dacă
nu taci, te bat”?
În primii ani de viaţă, copilul continuă să asimileze informaţii la întâmplare, ca un burete, dar fără a
avea discernământul şi orientarea pe care ar trebui să i-o dea părinţii – lumea din jurul lui îi oferă informaţii
contradictorii, devenind greu de înţeles şi, uneori, ameninţătoare.
Copilul creşte ca o buruiană, procesele lui de gândire sunt haotice şi apelează la instinctele primare
de supravieţuire, pentru a se descurca şi a face faţă cerinţelor.
Apoi, treptat, curiozitatea naturală dispare.
Copiii care cresc astfel, unii foarte inteligenţi, pot uneori face faţă cu brio în primii ani de şcoală
cerinţelor, dar, pe măsură ce cresc şi asimilarea cunoştinţelor cere din ce în ce mai mult interes şi motivaţie
şi procese de gândire sistematizate, elaborate, aceşti copii nu mai fac faţă şi încep să apară probleme,
inclusiv de sănătate – depresii, boli cauzate de stress.
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 (extinse) 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 (intrauterină) 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.
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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. (Despre Educaţie în copilărie, F. Dolto). Cu alte cuvinte, putem spune că pierde startul
corect în viaţă şi cu greu va putea recupera acest handicap.
Un raport al Centrului Naţional American de Programe pentru Copiii Mici a subliniat faptul că 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.
Aproape toţi copiii cu rezultate slabe, scrie în raport, 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).
Fragment din disertația „Sănătatea și educația, domenii de convergență”, prezentată de membrii
Consorțiului ACORD la al II-lea Congres al Medicinei Integrative, București, 2011
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR
PROF. ÎNV. PREȘC. BARBU-FLORESCU DOINA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 MANGALIA
GRADINIȚA P.P. NR. 3 MANGALIA - STRUCTURA
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”. Privită din perspectiva existenţei
umane, familia reprezintă un izvor de viaţă. Familia este singura care înnoieşte permanent lumea, aducând
cu sine copii care, mai apoi, vor deveni cei ce vor întemeia la rândul lor alte familii. Aşadar, familia conferă
prin structura sa unitate întregii societăţi. Familia reprezintă astfel celula de bază a societății. 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. Educația unui copil începe de acasă.
Familia este locul cel mai propice pentru începutul educației copilului. Aici este prima lui școală în
care, avându-i pe părinți ca modele, ca instructori, copiii încep să învețe lecțiile menite să-i călăuzeasca în
viață – lecții de iubire necondiționată, respect, încredere, lecții de ascultare, politețe, stăpanire de sine dar
și lecții ce țin de viața spirituală, culturală sau frumos. Influențele educației din cămin au o putere
hotărâtoare în directia binelui sau răului. În multe privințe acestea sunt tăcute si progresive. Familia
reprezintă prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă.
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.
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, lipsa
timpului petrecut împreună cu copiii, dezinteresul față de rezultatele școlare.
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, copilul le datorează educaţiei
primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic,
intelectual, moral, estetic. 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. Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea frecventă a atitudinii:
când sunt prea severi, când prea îngăduitori. Sunt mai rare familiile în care ambii părinţi sunt în acelaşi
timp fie prea aspri, fie prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini diferite faţă de copil: unul prea
sever, altul protector, gata de a-l răsfăţa şi apăra faţă de excesele impuse de celălalt părinte.
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. 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
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sunt depăşiţi de situaţie. pentru formarea unei personalităţi armonioase. Căldura căminului părintesc,
afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. 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 creşterea, educarea şi formarea acestuia este nevoie de mult
tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea părintească, astfel încât să lucreze
disciplinat, dar cu plăcere, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii. Dacă sunt neascultători sau greşesc uneori,
să-i “pedepsim cu vorba”, să le explicăm calm şi cu fermitate ce au greşit, vorbindu-le ca unor “prieteni”
care ne înţeleg şi pe care-i iubim. 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. 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 general-umane.
Familia ne învaţă a iubi, 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.
Apartenenţa 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,
selectarea, ierarhizarea şi introiectarea valorilor bazale ce definesc sistemul personal de valori al copilului..
Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor, sentimentelor, precum:
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine. Rolul familiei este important în
dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Actorii de bază care ajută copilul
în desăvârșirea propriei educaţii sunt familia și școala. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin
condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului.
Concuzionând, putem afirma că familia apare ca o valoare supremă, modelează ființa umană,
creionează personalitatea copiilor, oferă copilului prima educație, formează valorile morale iar împreună
cu școala, dezvoltă valorile contemporane.
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR
PROF. INV. PRIMAR BARBULESCU AURELIA
ȘCOALA GIMNAZIALA “I. G. DUCA”, BUCUREȘTI
În educarea ,,puiului de om”, părinții, educatorii, școala și societatea, în general, sunt mijloace
importante de educație și instrucție.
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, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
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.
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. Alte familii, deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor le lipsesc pregătirea
psihopedagogică, experiența.
Factorii care influentează azi mediul educativ sunt: noua concepție care se cristalizează asupra
educației ca serviciul social și extinderea mass-media(T.V). 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 activitatea de educație în familie un rol important îl are ,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi și carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educației, adica formarea copilului ca cetățean, ca om.
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. 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
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 destul de net 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.
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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.

1981
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RELAȚIA COPIL – PĂRINTE BIOLOGIC – ASISTENT MATERNAL
- STUDIU DE CAZ PROF. INV. PRIMAR, BĂRBULESCU DANIELA-IONELA
ŞCOALA GIMNAZIALA ,,VINTILA BRATIANU “, ŞTEFANESTI, ARGES
Cum influențeaza auto-percepția despre sine a unei eleve - identitatea, activitatea școlară,
participarea în grupuri și viziunea despre societate
Familia, fie ea și socială, are rolul de stimula copilului o dezvoltare afectivă echilibrată.
Studiul are un caracter explorator și a presupus investigarea calitativă a atașamentului elevei în
relațiile cu persoanele pe care ea le considera drept părinții ei și a comportamentului disfuncțional al
acesteia.
Prezentarea situatiei:
Eleva R. D., provenită dintr-o familie de etnie rromă, crescută în Centru de Plasament pâna la vârsta
de 2 ani si 6 luni şi aflată în momentul şcolarizării în plasament la familia M.
Prezenta dificultăţi de adaptare şi integrare şcolară şi socială, reflectate în nivelul scăzut al
randamentului şcolar.
Obiectiv:
- determinarea cauzelor şi eliminarea lor
Abordarea cazului:
- relaţii conflictuale cu colegii de clasă;
- lua, fără a cere voie, diferite obiecte de la copii şi se juca cu ele;
- vorbea urat, jignind colegii şi lovindu-i chiar, dacă se întampla ca un cadru didactic să nu fie de faţă;
- rupea caietele celorlalţi elevi;
- refuza să participe uneori la ore;
- probleme la învăţătură.
Procurarea şi sistematizarea informaţiilor:
1. Analiza activităţii şcolare:
- îşi îndeplinea sarcinile şcolare cu mare greutate;
- refuza să scrie;
- nu participa activ la ore;
- manifesta interes la: educaţie plastică, abilităţi practice şi educaţie muzicală;
- manifesta interes scăzut la: limba romană şi matematica,
2. Observaţii psihopedagogice:
- inteligenţa – corespunzătoare varstei;
- gandirea – concretă;
- limbajul scris / oral – destul de bogat în semnificaţii;
- memoria – în general mecanică şi de scurtă durată;
- atenţia – capacitate redusă de concentrare, obosea uşor;
- voinţa – nehotărată, influenţabilă;
- motivaţia – de tip extrinsec;
- deprinderi verbale, senzoriale, motrice – normale, corespunzătoare varstei;
- deprinderi de gandire şi perceptive – puţin sub posibilităţi;
- afectivitate – prezenta dezechilibre afective majore, oscila între dispoziţii afective pozitive şi
negative în perioade foarte scurte de timp;
- caracter – dezinteres faţă de şcoală, fluctuantă în realizarea scopurilor, se bloca în cazul eşecului,
dezordonată;
- echilibrul sistemului nervos – eleva prezenta o labilitate psihică destul de accentuată generată în
principal de problemele personale şi familiale; se plictisea uşor, nu rezista la efort intelectual susţinut; nu
avea încredere în forţele proprii;
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3. Relaţii sociale:
- familie – relaţii bune cu familia în care se află în plasament; atat doamna M. (asistentul maternal ),
cat şi soţul acesteia, o supravegheau permanent şi ţineau o legătură strânsă cu şcoala, implicându-se în orice
acţiune care îi solicita.
- grup de prieteni – puţini prieteni (se supăra repede şi devenea agresivă);
- colegii de clasă – relaţii încordate, cel puţin la început; stătea singură în bancă pentru că la un
moment dat intra inevitabil în conflict cu colegul ei de bancă.
Descoperirea cauzelor:
Copila a inceput să aibă un comportament neadecvat din momentul in care a realizat că familia M.
nu este familia ei biologică. A aflat acest lucru de la doamna M., la indicaţiile psihologului Centrului de
Plasament. Fata incepuse să pună intrebări referitoare la diferenţa dintre numele ei de familie, un nume
specific familiilor rrome, si numele celor pe care-i credea parinţii ei.
Aflând adevărul, a suferit un şoc emoţional ( la acest lucru contribuind si ceilalţi copii care o numeau
frecvent ,,ţiganca’’), a devenit neascultătoare, agresivă cu colegii de clasă şi refuza să participe la
activităţile şcolare zilnice.
Teama de a nu fi ridiculizată, neîncrederea în fortele proprii, negarea propriei identitati -sunt cateva
din cauzele majore care au contribuit la modificarea comportamentului elevei.
Strategii de acţiune (măsuri):
S-a acţionat la nivel personal prin:
- i s-a explicat ( pe înţelesul unui copil de 7 ani) faptul ca nu contează culoarea pielii, că toţi oamenii
au aceleaşi drepturi in societate, dar si îndatoriri.
- creşterea încrederii în forţele proprii;
- stimularea motivaţiei pentru învăţare;
- modificarea atitudinii elevei pentru învăţătură;
- ore cu profesorul psiholog al scolii;
- intensificarea colaborării cu familia şi cu psihopedagogul scolii;
- modificarea atitudinii elevei faţă de colegi şi relaţiile cu aceştia, dar şi a colegilor faţă de ea;
- responsabilizarea ei prin trasarea unor sarcini de îndeplinit zilnic (răspundea de curăţenia clasei – îi
plăcea să şteargă tabla, să ducă coşul şi se achita cu mare seriozitate de îndatoriri);
- implicarea ei în diferite activităţi plăcute ,
S-a acţionat la nivelul clasei de elevi:
- înlesnirea integrării în grup;
- solicitarea elevei în realizarea unor activităţi desfăşurate în grup;
- participarea la activităţi extraşcolare (cercuri, spectacole, serbări, excursii, vizite ş.a.)
S-a acţionat la nivelul tuturor factorilor:
- familie, profesori, colegi, anturaj
Concluzii:
Treptat, eleva s-a integrat cu bine în colectivul de elevi, jucandu-se cu colegii în pauze, acceptand să
intre în competiţie şi să colaboreze cu ei în cadrul activităţilor şcolare, făcandu-şi chiar prieteni printre
acestia. Violenţa faţa de ei a dispărut şi ea, revenind doar atunci cand era provocată.
Fiind stimulată şi încurajată permanent, atat la şcoală cat şi acasă, situaţia la învăţătură s-a schimbat
în bine.
Atunci cand mergeam la spectacole sau în vizite la muzee o ţineam mereu pe langă mine, pentru a fi
sigură că nu apar probleme.
În prezent, eleva nu mai ridică probleme de comportament ca în trecut, are calificative bune la
disciplinele de bază şi foarte bune la educaţie plastică şi educaţie muzicală .
Concluziile acestui studiu subliniază aspecte importante și particulare ale relației dintre atașament,
stil parental și comportament in cadrul relatiilor copil – parinte biologic – asistent maternal .
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FAMILIA – CONTEXT DE ÎNVĂȚARE
PROF. ÎNV. PRIMAR MIHAELA-ROXANA BĂRBULESCU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN” - PITEȘTI
Educația copiilor în cadrul familiei lor a fost considerată mult timp de cercetătorii din științele
umaniste și științele sociale ca fiind un proces informal care contribuie la dezvoltarea copiilor și integrarea
lor în societate. Psihologi, antropologi, sociologi, teoreticieni din domeniul educației au produs un număr
considerabil de lucrări care încearcă să determine natura acestei educații, componentele sale, factorii
determinanți și consecințele sale
Care este esența educației? Profunzimea, sensul ei? Vom găsi răspunsuri exacte la întrebările noastre
învârtindu-se întotdeauna în jurul aceleiași idei: familia.
Înainte de a lua în considerare educația familială, este important să știm ce este familia sau ce face
familia.
O familie este o comunitate de indivizi uniți prin legături de rudenie existente în toate societățile
umane; are un nume, un domiciliu și creează între membrii săi o obligație de solidaritate morală și materială,
care ar trebui să le protejeze și să le promoveze dezvoltarea socială, fizică și emoțională. Pentru Olivier
Reboul, familia este o instituție de învățământ prin funcția sa principală, care este de a pregăti educația, în
funcție de obiceiurile, emoțiile, sentimentele copilului, de a-l crește în fața oricărei învățături intelectuale
și motivate.
Prioritatea familiei în educație provine din realitatea biologică care permite transmiterea vieții. Este
o comunitate naturală și universală. Importanța cuplului în rolul lor educațional nu trebuie demonstrată,
cuplul parental trebuie să supraviețuiască, deoarece familia este un dat biologic indisolubil care permite
copilului să facă parte din istorie.
Pentru PESTALOZZI, este mediul educațional prin excelență. Este de netăgăduit ideea conform
căreia copilul își creează primele legături sociale în intimitatea casei. Familia îi oferă atât rădăcinile, cât și
hrana emoțională de care are nevoie. În sânul ei descoperă comportamente și valori specifice, dovezi ale
unei prime socializări care se distinge prin natura sa privată și în care copilul este considerat ca individ.
HARENDT consideră că: „copiii, în mod natural, au nevoie de un adăpost sigur pentru a crește nestingheriți
și că numai amurgul familiei le poate oferi protecție, astfel încât să aibă nevoie de lumina spațiului public”.
În acest loc protector își găsesc siguranța și încrederea necesare pentru a înfrunta exteriorul. Copilul va
părăsi acest loc central, dar va păstra o legătură indestructibilă cu părinții săi. Familia este piatra de temelie
a sectorului privat; este o legătură socială între individ și public: o școală de sentiment înainte de orice altă
școală; și este greu de văzut ce ar putea înlocui familia în această funcție.
Freud afirmă că rolul familiei este de a transforma ceea ce în om este cel mai animal, dar și cel mai
solid, instinctele sale. Părinții au responsabilitatea principală pentru educația și protecția copiilor lor. Ei
trebuie să asigure dezvoltarea personală a acestora din urmă prin stabilirea unui climat familial de fericire,
dragoste și înțelegere reciprocă în cadrul familiei.
Familia se află chiar în centrul procesului educațional. „Înainte de școală, în timpul școlii, după
școală, există familie”. Părinții trebuie să poarte această responsabilitate principală: să-și conducă copiii la
maturitate. Ei pot și trebuie să externalizeze anumite aspecte ale procesului educațional, în special învățarea
cunoștințelor școlare și formarea profesională, dar aceasta nu este în niciun caz o renunțare la
responsabilitate: părinții trebuie să monitorizeze buna desfășurare a operațiunilor, să motiveze copilul în
învățarea sa, să-l încurajeze, să-l ghideze.
Familia pare singura instituție capabilă să-și asume această primă și esențială funcție, de educare, pe
care și-o asumă învățând, și de care beneficiază atât părinții, cât și copiii lor, care sunt educatorii
educatorilor lor. Expresia că familia este „unitatea de bază a societății” este folosită pe scară largă și este
evident că viitorul umanității trece prin familie, că familia dă viață societății.
Adunarea Generală, în proclamarea Zilei Mondiale a Părinților, invită statele membre să aducă un
omagiu mamelor și taților din întreaga lume, recunoscând astfel rolul lor de lider în educația și dezvoltarea
copiilor lor. Părinții tuturor religiilor, culturilor și naționalităților din întreaga lume sunt primii care își
îngrijesc și își educă copiii, astfel încât să poată duce o viață fericită și productivă. Părinții sunt pilonii
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structurii familiale, a comunităților și a societății; și este bine ca toți părinții să fie interesați de ceea ce
poate îmbogăți metoda educației lor familiale. Tot cu ei căutăm și alte soluții la educația familiei.
Bibliografie:
Olivier Reboul, La philosophie de l’éducation, PUF, 2010.
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. INV. PRIMAR: BARDA MARIA
ȘCOALA PROFESIONALA DUMBRAVIȚA, MARAMUREȘ
Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute,
să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil și
părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite
copilului.
Modul în care ne creștem copiii, contribuie la formarea concepției acestora despre ei înșiși. Acest
aspect este de o importanță enormă. Copiii reprezintă viitorul, iar viitorul lumii depinde de concepția pe
care o au aceștia despre ei înșiși. Toate opțiunile lor depind de viziunea lor asupra propriilor lor persoane.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu. Aceasta este
perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu
un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi,
aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează
părinţii.
BIBLIOGRAFIE
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
ED. BÁRDI GYÖNGYI-ÁGNES
LIT. ,,HORVÁTH JÁNOS’’-MARGHITA
,,Copilul nu este o jucărie, el este o cruce care trebuie purtată cu bucuria jertfei asumate, şi de felul
în care părinţii duc această cruce, depinde calitatea de creştin adevărat a viitorului adult!” Danion Vasile
Cei șapte ani de acasă reprezintăn o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte
a copilăriei.Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii șapte ani de viață ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.Cei șapte ani de acasă sunt adesea caracterizați prin
cât de manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți. Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia
către adaptarea copilului în societate.Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din
jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă.Educația primită în cei șapte ani de acasă depind de
câțivafactori:relația afectivă dintre copil și părinți, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se
bazează familia și pe care le transmite copilului.Politețea, buna-cuviință și bunele maniere sunt ,,lucruri’’
care se învață.Primele reguli de politețe le învățăm de la părinți și bunici, apoi la grădiniță și abia apoi la
școală.Fiecare copil este bine să știe, că dacă este politicos și are conduită frumoasă cu cei din jur , ceilalți
vor fi, la rândul lor, politicoși cu ei.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi.
Atunci cand spunem despre un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să
salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Toate
aceste aspecte sunt induse de familia copilului si de oamenii din jurul lui, mai ales pana la varsta de 3 ani.
Copiii vor prelua din familia lor comportamentul parintilor, limbajul parintilor si modul lor de a se exprima
verbal cat si fizic. Este vital ca acestia sa creasca intr-un mediu prielnic si sa aibe parte doar de exemple
pozitive in jurul lor De foarte multe ori, in special in situatiile in care ne supara atitudinea sau
comportamentul unei persoane ori a unui copil ne gandim ca nu este educat corect, nu este politicos – „nu
are cei sapte ani deacasa”. Replicam astfel considerand ca nu a primit o educatie potrivita ori nu si-a insusit
diverse norme ori reguli de politete, in special. Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunostinte,
deprinderi, comportamente si atitudini acumultate in primii sapte ani de viata.
În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică
individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii,
constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate
activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la
autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se
cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se
poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului
se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce
a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această
vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme.
În cadrul familiei se desprind disciplina și spiritul de inițiativă și se cultivă sentimentul demnității ,
dreptății iubirii, respectului și ajutorului , sentimentul sacrificiului, care sunt elemen-te de bază ale vieții
sociale.Familia trebuie să fie un colectiv sănătos, între aceștia să fie relațiide înțelegere, respect,
întrajutorare, să trăiască în deplină armonie, să ducă o viață cinstită, onestă
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi.
Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc.
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.
Procesul educativ al copilului trebuie să fie condus cu grijă şi afecţiune, oferindu-i şi cerându-i numai ce
nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
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În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, să îşi însuşeacă
modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani?
- deprinderi de autoservire ;
- igienă ;
- curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi ;
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative ;
- bune maniere şi comportament ;
- limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire) ;
- modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător ;
- consecvenţă în realizarea unei sarcini ;
- perseverenţă în realizarea unei sarcini;
- alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea
ce se ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi. „Cei 7 ani de acasă”
sunt fundamentul în ceea ce privește ADULTUL de mai târziu. Aceasta este perioada cea mai importantă,
fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau
deviant.
Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta
pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii și societatea în care
trăiesc.
BIBLIOGRAFIE:
1. NEGOVAN, V., (2003), INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI, ED. CURTEA
VECHE, BUCUREŞTI
2. VRĂŞMAŞ E.A., (2002) CONSILIEREA ŞI EDUCAREA PARINŢILOR, ED. ARAMIS,
BUCUREŞTI
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. BATRANEANU MIHAELA MIRELA,
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 99, BUCUREȘTI
Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de
viața copilului. De la ce mănânca zi de zi, cu ce se îmbracă, la ce tip de informații este expus, prin ce stări
emoționale trece, în ce activități este implicat, la ce grădiniță merge. Rolul mamei și al tatălui sunt diferite
în dezvoltarea copilului și în modelarea personalității sale. Mama are rolul de a-l proteja pe copil, în timp
ce tatăl are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru confruntarea de mai târziu cu lumea, cu viața. Ambii părinti
sunt un model pentru copil și această diferenţă aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i experienţe
variate.
Ingredientele necesare pentru o implicare sănătoasă în dezvoltarea copiilor sunt: iubirea focalizată pe
copil, necondiţionată şi manifestată în mod sănătos (inclusiv, manifestarea grijii şi a interesului pentru tot
ce i se întâmplă şi ce trăieşte copilul); setarea limitelor, discutarea şi agrearea regulilor; comunicarea
consistentă, exprimarea deschisă şi asertivă, cu copilul şi cu alți membri ai familiei; identificarea de gen
pozitivă și coeziunea cu alți membri ai comunității în care crește copilul.Cercetările arată că prezența taților
și a mamelor în creșterea, educația și dezvoltarea copiilor, în egală măsură, asigură succesul dezvoltării
acestora.
Părinții îi învață de timpuriu pe copii să înțeleagă ce este "bine"și ce este"rău", ce este "permis"și ce
este "interzis".Pentru unele fapte și acțiuni, copiii sunt încurajați și lăudați, iar pentru altele sunt dojeniți de
către părinți.
În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații juste între membrii familiei. Ceea
ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciprocă dintre membrii familiei,
dragostea părintească rațională față de copii, consecvența și unitatea cerințelor pe care le formulează părinții
și ceilalți membri ai familiei față de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele
lor, încât devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, părinții își iubesc copiii, le poartă de grijă,
muncesc pentru ei și participă la toate bucuriile și supărările lor. Dar această dragoste nu trebuie să fie
oarbă. Părinții care se manifestă astfel față de copiii lor, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile,
nu se bucura de nici un fel de respect.
Experiența educației în familie arată că acolo unde copiii sunt scutiți de orice fel de griji și eforturi,
ei devin egoiști, nu-și iubesc cu adevărat părinții, se înstrăinează de ei și nu le dau o mână de ajutor atunci
când se întâmplă să treacă prin unele încercări. O problemă aparte a educației în familie o constituie copilul
unic. Nu e de mirare că părinții concentrează toată grija și dragostea asupra singurului lor copil. Dar această
dăruire afectivă pe deplin explicabilă trebuie totuși supusă unui control rațional. Părinții sunt datori să-i
găsească copilului tovarăși de aceeași vârstă cu el. Ei nu trebuie să-l "acopere", să-l sileasca să-și petreacă
timpul numai în preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alți copii, înseamnă a-l lipsi
de bucuriile vieții. Nici un copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul intelectual și moral, dacă nu se
dezvoltă în colectiv și prin colectivul de copii.
Din prea multă dragoste putem să facem mai mult rău. Din dorința de a-i proteja, îi izolăm, le găsim
”nod în papură” tuturor prietenilor lor sau familiilor din care provin aceștia. Este însă o falsă impresie că le
facem bine. Copilul nu va putea experimenta și alte situații în care ar putea fi pus într-o anumită împrejurare
din viață, iar atunci când chiar se va confrunta cu aceasta nu va sti cum trebuie să o abordeze.
Familia are un rol covârșitor în educația copilului, mai ales în educația primară. Odata cu vârsta, se
va autoeduca atât la școală, cât și în societate. Va învăța atât din experiența proprie, cât și din a celorlalți.
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Prin urmare educația dobândită în familie este esnțială pentru dezvoltarea armonioasă a personalității
individului de mâine.
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COMPARAȚIE ÎNTRE BEHAVIORISM ȘI CONSTRUCTIVISMUL
EDUCAȚIONAL
PROF. BECA FELICIA
COLEGIUL ECONOMIC ``DIONISIE POP MARTIAN`` ALBA IULIA
,,Cei mai buni discipoli ai unui profesor nu sunt acei care repetă lecțiile după el, ci cei cărora el lea trezit entuziasmul, le-a fertilizat neliniştea, le-a dezvoltat forțele pentru a-i face să meargă singuri pe
drumurile proprii.’’ Gaston Berger, Omul modern şi educația sa
În condițiile actuale majoritatea elevilor au experimentat atât cursurile face-to-face, cât și cele online. Cercetătorii din domeniul educației au început să examineze caracteristicile cursurilor online care le
fac la fel de eficiente din punct de vedere pedagogic cu cele face-to-face.
Creșterea diversității si a popularității cursurilor on-line a schimbat mediul de învățare tradițional, cel
al unei săli de clasă, cu cel virtual. Această schimbare de mediu a provocat pedagogii să privească mai în
profunzime la cum se poate îmbunătăți experiența de învațare a elevilor în secolul XXI. Behaviorismul și
constructivismul sunt teorii care provin de la două școli filosofice de gândire care au influențat perspectiva
pedagogilor asupra învățarii. Skinner și Watson, cei doi mari susținători ai behaviorismului, au studiat
modul în care învățarea este afectată de schimbările din mediu și au încercat să dovedească că un
comportament poate fi prezis și controlat. Piaget și Vygotsky, cei mai puternici doi susținătorii ai
constructivismului, văd învățarea ca pe o căutare a sensului și descriu elemente care ajută la prezicerea
nivelurilor de înțelegere al elevilor în diferite etape de dezvoltare.
Detalii despre ambele teorii vor fi evidențiate în legătură cu instruirea atât în mediul tradițional de
învățare, cat și în cel on-line.
Behavioristii credeau că "numai un comportament observabil, măsurabil, exterior este demn de
cercetare științifică. Prin urmare, accentul lor a fost pe învățarea evidențiata prin schimbările în
comportament. Ei au ajuns la concluzia că, în anumite condiții de mediu date, toți cursanții vor dobândi o
înțelegere identică și că toți elevii pot învăța. În contrast cu credințele behavioriste, constructiviștii văd în
învățare o căutare a sensului. Ei credeau despre cunoaștere ca este construită de către cursant și că acesta
dezvoltă propria lui înțelegere prin experiență. În timp ce un behaviorist să va concentra la conținutul care
urmează să fie învățat și influența mediului asupra procesului de învățare, un constructivist ar fi mai
interesat de încercările cursantului de a construi un sens. Având în vedere diferitele puncte de vedere
exprimate de psihologi și pedagogi care pledează pentru teoriile de învățare aplicate în procesul lor de
instruire, pedagogii au sarcina dificila de a stabili cum să proiecteze predarea si cum să dezvolte curriculum
pentru a crește rezultatele elevilor într-o societate digitală si atât de diversă din punct de vedere cultural și
lingvistic.
Pentru analiza comparativă a behaviorismului și constructivismului educațional se pot analiza
pucntele tari și punctele salbe celor două concepte.
Behaviorismul
Behaviorismul s-a născut în anii 1880 și continuă să evolueze în secolul XXI și mai departe. Deși
behaviorismul a fost intens studiat, susținatorii continuă să aibă dificultăți de acord asupra unei definiții
pentru behaviorism și asupra identificării adevăraților behavioriși.
Puncte tari: prevede exact obiectivele şi rezultatele aşteptate după care se desfăşoară efectiv lecția;
atrage atenția asupra aceea ce trebuie învățat, ce să facă elevul, într-o ordine prescrisă, din care rezultă
succesul instruirii; este focalizat pe abilitățile de a învăța eficient; modul de prezentare a informațiilor este
o condiție a învățării; elevul cunoaşte şi foloseşte instrumentele de evaluare, bazate pe descrierea
obiectivelor; prin creativitatea profesorului se pot prevedea şi procese individuale de formarea a abilităților
mai înalte; profesorul îşi asumă responsabilitatea modului de proiectare, a rezultatelor realizării
obiectivelor; evaluarea este clară, standardizată, pe criterii, pe obiective, scări de notare, necesare şi în
orientarea vocațională.
Puncte slabe: utilizează obiective centrate pe determinarea comportamentului exterior, nu pe
înțelegere; are ca obiectiv şi direcție afirmarea rolului tipic al profesorului de a transmite informații; adoptă
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situații unice, pentru toți elevii, în context comun de învățare; oferă contextul creat în clasă, iar nu este luat
din realitate, nu oferă experiențe variate, ci context unic pentru toți; prezintă informațiile organizate în
sisteme, pentru a fi mai uşor de mânuit; aceeaşi proiectare pentru orice activitate, fără raportare la varietatea
situațiilor reale; prevede reacțiile elevilor la acțiunile profesorului, bine structurate, iar nu la realitatea
autentică; pot avea o atitudine critică limitată; curriculumul şi instruirea sunt centrate pe conținutul
prefigurat.
În cazul mediului de învățare on-line, mediul extern nu este un spațiu concret, cum ar fi sală de clasă,
dar și acesta necesita intervenția unor instructori (on-line). Mulți profesori nu cred că un mediu on-line
poate oferi același grad de impact în învățarea elevului, precum sala de clasă. Din punctul de vedere al
behaviorismului, spațiul virtual nu permite instructorului să dezvolte o relație suficient de profundă cu
elevul, în comparatie cu mediul clasic, tangibil. Cu toate acestea, există tehnologii noi, care sunt permit o
mai bună comunicare sincronă. Aceste tehnologii permit instructorilor să ofere recompense și feedback în
timp real. Instructori și studenți, care experimentează comunicarea on-line, pot constata că acest tip de
comunicare ajută la eliminarea acestor limitări.
Constructivismul
Teoria învățării în constructivism s-a dezvoltat începând cu studiul extins al dezvoltării cognitive (de
exemplu, modul în care gândirea și cunoștințele se dezvolta odată cu vârsta) al psihologului elvețian Jean
Piaget și al psihologul rus Lev Vygotsky. Studiul lor asupra dezvoltării cognitive a oferit baza pentru teoria
psihologică a constructivismului. Constructiviștii cred ca elevii dezvoltă cunoștințele prin participarea
activă în procesul de învățare.
Puncte tari: fiecare elev îşi construieşte propriu înțelegerea, la nivel mental; învățarea şi dezvoltarea
sunt sociale, colaborative în activități; construirea noilor cunoştințe este facilitată de profesorul-ghid,
mentor; profesorul proiectează situații autentice, mijloace accesibile, pentru o învățare optimă; cere
existența unei mari provizii, varietăți de informații, diferit prezentate; nu există elev-tip, ci indivizi care cer
altă interpretare, prelucrare mentală şi îndrumare personalizată.
Puncte slabe: se desfăşoară fără ordinea paşilor învățării, fără prescrierea rezultatelor, liber, fără
restricții; nu este un model strict de învățare, nu sunt abilități anume, ci principii de rezolvare, interpretare;
nu sunt clar precizate obiectivele, nu sunt nici standarde de evaluare, nu pot fi prevăzute limite pentru
învățare; profesorul nu are responsabilitatea organizării evenimentelor instruirii, învățării; elevii nu se simt
în siguranță, nu au confortul învățării.
Constructivismul este filosofia, sau convingerea, că elevii creaza propria lor cunoaștere bazat pe
interacțiunile cu mediul, inclusiv pe interacțiunile lor cu alte persoane. Constructiviștii înțeleg învățarea ca
pe un proces interpretativ, recursiv, continuu, prin care cursanții activi interrelaționeaza cu lumea fizică și
socială
Profesorii care folosesc teoria constructivistă a învățării în on-line pot oferi atât oportunitatea invățării
prin descoperire, precum și activități de gândire critică prin discuții și proiecte de învățare pornind de la o
problemă. Acestea sunt activități care se pot face individual, dar poate fi o experiență de învățare mai
puternica atunci când este conutinuata cu o activitate de colaborare cu alți elevi și/ sau instructor. Aceste
tipuri de activitate necesită instructori pentru ca instruirea sa fie eficientă în mediul virtual.
În învățământul de astăzi, continuă să existe dezbateri considerabile cu privire la influențele
behavioriste: distribuirea informațiilor sub forma de instrucțiuni directe sau cele constructiviste: rolul
profesorilor de facilitatori ai învățării. Constructivismul are un punct de vedere care este considerat în
prezent mai popular printre politicile, modelele si practicile în educație.
Fără îndoială, cei mai mulți educatori ar fi de acord că nicio teorie a învățării nu este impecabilă în
percepția ei supra modului în care elevii învața și în care profesorii ar trebui să predea. Există două
diferențele semnificative între teoriile privind rolul profesorului în clasă. Într-o clasă unde profesorul are
rolul central, acesta își asumă responsabilitatea pentru informațiile predate. Într-o clasă unde învățarea are
rolul principal, elevul acceptă responsabilitatea pentru procesul de învățare. Perspectiva tradițională asupra
educației este înrădăcinată în cercetarea efectuată de Piaget, care concluzionează că elevii se dezvoltă în
conformitate cu maturizarea abilităților lor în continuă dezvoltare. Prin urmare, setul de structuri cognitive
deținute în fiecare etapă de dezvoltare definește ceea ce elevii pot și ce nu se pot face.
Deși teoreticieni și educatori vor continua sa dezbată punctele forte și punctele slabe ale ambelor
teorii, este important să ne amintim că schimbările în promovarea teoriilor educaționale sunt mereu în curs
de desfășurare.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE ȘI A COLABORARII CU ȘCOALA
PROF. BECIU FELICIA CRISTINA
LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI CORVIN” HUNEDOARA
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.
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. 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 .
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.
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.
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 favorizeaza dar şi blochează o comunicare eficientă.
Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, rezultatele şcolare şi natura
comportamentului.
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
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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 educative în favoarea elevului şi să
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor.
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 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 mare 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.
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 .
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. BECIU RODICA
-ȘCOALA GIMNAZIALĂ “RADU TUDORAN”BRĂILA
PROF. VOICU STELUȚA
-ȘCOALA GIMNAZIALĂ”VLAICU VODĂ”-BRĂILA

Familia, prima școala a vieții este cea care ofera copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi dar
și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial.
Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea.
Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca
în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala.
Educaţia în familie, prin “cei şapte ani de-acasă”, influenţează puternic întreaga existenţă a
individului, indiferent dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau
inconştient, le văd cu ochii minţii şi le urmează.
Familia asigură sentimentul siguranţei şi îl ajută pe copil să depăşească obstacolele inerente vieţii,
este punctul de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc.
Ca prima veriga 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.
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 parinții nu
cunosc personalitatea propriului copil. Educația copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea
lui. Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi.
În activitatea de educație în familie un rol important îl are ,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educației, adică formarea copilului ca cetățean, ca om.
Raporturile dintre părinți și copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării
lor, lucru de care ar trebui să fie conștienți toti părinții. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale părinților influențează atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor.
Voi enumera cateva 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
întampla 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 si își caută înțelegerea și afectivitatea în altă parte. Așa se nasc ,,găstile “ și ,,bandele”
de minori. Mai gravă este situația când părinții sunt împărtiți 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 parinte pentru copilul său.
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* ,,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 încadreaza cu mari dificultăți în colectivele de
școală sau mai târziu la locul de muncă.
* ,,Familia rigidă” prejudiciaza maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de
nereușită și sancțiune.
* ,,Familia libertină” creeaza o atmosfera lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împedica
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși.
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 însa cu măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.

,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia bună, căzută la timp
potrivit, înviorează câmpul.”
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
BEIAN ADRIANA
Majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți. Dar, oare, toți știu cu adevărat de
ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel? Care sunt ingredientele care ne asigură sănătatea și fericirea
pe termen lung? Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia și care îi asigură succesul în viață? Întro lume preponderent materialistă, cum este cea în care trăim, întrebarea este firească.
Orice boală este rezultatul unei interacţiuni complexe între factori de stres, fizic sau psihic, factori
sociali, personalitatea individului şi inabilitatea acestuia de a se adapta în mod adecvat la factorii care
produc stresul.
Astăzi, în topul maladiilor care cauzează cele mai frecvente solicitări de servicii medicale, boli şi
morţi premature este lipsa bucuriei de a trăi, a fericirii.
Singurul lucru care contează cu adevărat în ecuaţia fericirii sunt relaţiile noastre cu ceilalţi oameni.
Reţelele sociale din care facem parte, prietenii pe care îi avem, relaţiile de la locul de muncă, relaţiile
cu părinţii, mariajul, relaţia cu proprii noştri copii pot spune foarte multe despre cât de fericiţi suntem sau
putem fi.Deci, pentru a fi sănătoşi, avem nevoie de simţul coerenţei sinelui şi de fericire.
Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, poate fi modificat de condiţiile de mediu.
împlinire şi fericire. Altfel, apar dezechilibrul şi bolile.
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice
a copilului, prin asigurarea unor activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de
făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii)
şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de
timp, superficialitate etc.):
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
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.
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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.
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?
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.
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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*
BEJAN-KRIZSANOSZKI IZABELLA
Maxima debetur puero reverentia (Iuvenalis, Satirae)
Istoria europeană este de neconceput fără bogăția spirituală a Romei antice. Bogata moştenire
legislativă e dublată de un set de doctrine morale care încă mai au relevanţă şi azi. Caput Mundi este de
neocolit atunci când vorbim despre dezvoltarea familiei contemporane.
Întrucât societatea romană era centrată pe familie și pe valorile tradiționale, la începuturile republicii
romane educația copiilor se realiza în cadrul familiilor, de către părinți, întrucât era un aspect prea important
pentru a fi lăsată pe mâna sclavilor. Educaţia copiilor era orientată în sens practic, anume în acela de a-i
forma în spiritul integrării lor în viata colectivităţii.
Până la șapte ani copilul, indiferent de sex, era dat în grija mamei, influența acesteia punându-și
amprenta asupra întregii sale vieți. Spre exemplu, în revolta împotriva patriei sale, Coriolan a fost oprit
doar de rugămințile mamei sale, nicidecum de cele ale reprezentanților poporului sau ale preoților. În
situația în care mama nu putea să-și îndeplinească obligația, educația copiilor era încredințată unei rude de
sex feminin mai în vârstă, care impunea respect. Sub nicio formă nu se apela la serviciile unei doici plătite.
Creșterea copiilor se făcea în condiții de moralitate perfectă și cu severitate.
Odată cu împlinirea vârstei de șapte ani, singurele care rămâneau în grija mamei erau fetele. Băieții
ieșeau de sub tutela mamei și a femeii în general, de educația lor ocupându-se exclusiv tatăl.
Fetele erau învățate să fie modeste, să gătească, să toarcă lână și să se supună soților lor, acestea fiind
cerințele de bază pentru a fi considerate bune soții. Pe măsură ce creșteau, erau deprinse cu îndatoririle de
viitoare mame. Ulterior, ele puteau urma cursurile unei școli primare, învățând să citească, să scrie, să
numere. În funcție de starea materială a familiei, puteau fie să se întoarcă în sânul acesteia spre a fi învățate
regulile de bună conviețuire casnică, fie își puteau continua studiile, până la vârsta măritișului, în cadrul
unor școli private unde învățau latina și greaca clasică, dansul și cântatul la țiteră sau liră.
Băieții se bucurau de toată atenția tatălui, care își făcea timp inclusiv pentru a le preda personal
competențe de bază în aritmetică, scriere, istorie, drept. Sub supravegherea acestuia se inițiau treptat în
cunoașterea și practicarea unui mod de viață tradițional, se deprindeau să imite vorbele, atitudinea și chiar
munca celor mai în vârstă. În mediul rural, ascultând pe cei mari despre mersul vremii, despre lucrările
zilnice și sezoniere din gospodărie, despre animalele domestice și sălbatice, băieții dobândeau treptat o
anumită experiență de viață. Într-o etapă următoare puteau asista la muncile câmpului, însoți păstorii și
plugarii în munca lor zilnică, fiind mândri atunci când li se încredințau lor înșiși anumite treburi spre a fi
îndeplinite. Băieții din urbe nu participau la astfel de treburi. Ei își asistau tații la îndeplinirea unor ritualuri,
cum ar fi cele legate de comemorarea strămoșilor familiei; participau la ospețe unde ascultau cântece de
glorificare a faptelor de vitejie din istoria poporului sau asistau la ceremonii funerare unde auzeau despre
meritele unor oameni de stat importanți. În acest fel, tinerii se inițiau, alături de tatăl lor, în toate aspectele
vieții pe care ei înșiși urmau să o trăiască ulterior, urmând sfaturile și exemplul acestuia. Educația în familie
a băieților se finaliza în jurul vârstei de 17 ani, când tânărul lepăda toga cu tiv și bulla, caracteristice anilor
copilăriei, și îmbrăca toga fără tiv- toga virilis, caracteristică anilor tinereții, devenind oficial cetățean al
patriei sale. Avea loc o ceremonie ritualică, ce consta în primul rând în depunerea obiectelor de
îmbrăcăminte în fața altarului zeilor protectori ai casei. Apoi, însoțit de tatăl său sau, în absența acestuia,
de către tutore, de rude și de prieteni apropiați, se deplasa în Forul Roman până la clădirea tribunalului,
unde era înscris oficial în listele cetățenești, devenind astfel cetățean cu drepturi depline, și i se dădea
numele complet, dacă nu-l primise până atunci. Ceremonia se finaliza cu un sacrificiu și cu o masă în
familie. Trecerea tinerilor din zonele rurale la vârsta tinereții avea loc tot la 17 ani, dar era marcată prin
intrarea în serviciul militar. Dacă la început acestui obicei i se supuneau toți tinerii de 17 ani, celor
provenind din familii bogate li s-a permis, ulterior, să-și înceapă ucenicia în vederea unei cariere politice.
În concluzie, familia romană poate constitui, prin valorile promovate, un reper de neocolit în
regândirea familiei moderne.
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
BEJANCU MĂDĂLINA MIHAELA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOVACI
Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci şi complexităţii ei, prin
noutăţile pe care le realizează şi le prognozează, pune în faţa oamenilor de toate vârstele, noi şi noi probleme
de ordin economic, cultural, ştiinţific, etc. Acestei societăţi trebuie să-i facă faţă copilul de astăzi şi familia
sa. Educaţie, 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.
Considerat ca “familia constituie un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală
influenţează armonia fiecăreia dintre părţi” (A. Berger) vom încerca să extragem câteva dintre
caracteristicile relaţiilor de filiaţiune care au importanţă majoră în definirea personalităţii copilului.
Relaţiile de filiaţiune, având o determinare genetică, se desfăşoară în trei niveluri: primar (părinţi – copii),
secundar (relaţii între fraţi) şi terţiar (bunici nepoţi). Pe lângă componenta genetică, prin care sunt preluare
de la antecesori o serie de trăsături şi predispoziţii psihice, şi-a dovedit importanţa cu totul excepţionale,
interacţiunea şi comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea generală a personalităţii copilului.
Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de
conduită, dar şi climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuinţelor şi dorinţelor sale. “Pecetea pe care
părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual-cultural al personalităţii propriilor copii se menţine
toată viaţa” (M. Gol). Acest tip de relaţie este hotărâtoare în devenirea personalităţii nu numai prin faptul
că ea este primordiala şi se menţine pe toată durata vieţii (cu intensităţi diferite), dar şi prin faptul că familia
mediază şi condiţionează comunicarea şi interacţiunea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala.
Influentele 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 părintele care copiii
le preiau prin imitaţie şi învăţare-precum şi climatul socioafectiv în care se exercita influentele educaţionale
(“cei şapte ani de acasă”) constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind
formarea concepţiei lor despre viaţa, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi
valori sociale. Este unanim recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai
mult sau mai puţin conştientizată, determina în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele
sculare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral.
În urma cercetărilor, s-a ajuns la concluzia că stimularea intelectuală în primii ani de viaţa, climatul
emoţional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), încurajarea şi suportul parental
continuu, sunt factori determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului. Astfel, Fra ser 1959 – a constatat,
în urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, că exista o corelaţie pozitivă puternică între coeficienţii de
inteligentă (IQ) înalţi şi nivelul încurajării parentale, atmosfera familială generală şi numărul cărţilor citite
în familie.
Trebuie să menţionam că strategiile educaţionale utilizate de unii părinţi, chiar dacă sunt bine
intenţionată, chiar dacă au avut efecte pozitive în anumite cazuri particulare, nu duc întotdeauna la obţinerea
unui optim educaţional, care să favorizeze dezvoltarea personalităţii. Cazurile particulare, exemplificările
ocazionale, nu pot fi întotdeauna utile. Ceea ce într-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, în alta
poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educaţional din familie
după nişte parametrii unici, precum şi cunoaşterea consecinţelor unui anumit comportament al părinţilor,
contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscând suficient urmările
educative, fiind convins că ceea ce fac este spre binele copilului, unii părinţi şi chiar educatori, se afla în
faţa unei situaţii oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile susţinute, interesul manifestat pentru copil,
etc şi, pe de altă parte, rezultatele efective obţinute, sub aşteptări. Comportamentele educationale ale
parintilor, chiar daca sunt bine intentionate, pot avea efecte negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii
lor, a particularitatilor de varsta si individuale, la situatii concrete de actiune, la sistemul de cerinte adresate
copiilor, etc.
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Severitatea exagerată – manifestată prin interdicţii, prin brutalitate şi prin privaţiuni de tot felul – îşi
va lăsa amprenta asupra personalităţii în formare a copilului. Astfel de părinţi impun un regim de viaţă şi,
în special de învăţătură, peste limitele de toleranţă psihologică şi psihofiziologica specifică vârstei. Ei
impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activităţi recreative, la jocurile specifice
vârstei şi utilizează frecvent pedepse care lezează demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. În afara
programului şcolar, copiii sunt puşi adeseori să înveţe mai multe limbi străine, să desfăşoare activităţi
artistico-plastice, sportive, etc, chiar dacă nu au aptitudini în acest domeniu.Afirmând” facem totul ca să
scoatem din el un om deosebit” sau “trebuie să facă ceea ce eu nu am făcut pentru că nu am avut condiţiile
necesare”, părinţii trebuie să înţeleagă că dincolo de intenţia bună, maniera concretă în care procedează,
poate să conducă la rezultate contrare celor scontate.
La rândul lor, părinţii super protectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot
constitui piedici în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului. Aceşti părinţi considera că şcoala, viaţa
în general, are o serie de cerinţe care depăşesc posibilităţile copilului său copiii lor sunt fie” de o inteligenţă
rară”, fie neajutoraţi, plăpânzi, fragili, şi de aceea trebuie menajaţi.
În condiţiile social-economice actuale, se manifest ă 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 ignorata 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 favoarea elevului şi mai ales să
conştientizeze faptul că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în obţinerea performantelor
scolare.
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR
BEJENARU PAULA
In educarea ,,puiului de om”, parintii, educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace
importante de educatie si instructie.
Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
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 ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea
psihopedagogica, experienta.
Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.
In activitatea de educatie in familie un rol important il are ,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.
Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.
Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in
formarea profilului moral al copilului.
* ,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc ,,gastile “ si ,,bandele”
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent.
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici
un parinte pentru copilul sau.
* ,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va
fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de
scoala sau mai tarziu la locul de munca.
* ,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu
a judecatorului.
* ,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi.
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la

213

invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.
Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
Un proverb spune : ,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul”
BIBLIOGRAFIE:Colectia revistelor ,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF ÎNV PRIMAR, BENCHEA NELI GABRIELA,
COLEGIUL NAȚIONAL “I. M. CLAIN”, LOC. BLAJ, JUD ALBA
Familia este primul mediu de educaţie al copilului, unde se pun bazele educaţiei lui în cadrul căreia
se formează "cei şapte ani de acasă". Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe
care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge
la şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă, ne gândim la un copil bine crescut, care se
comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii, care ştie să salute, să mulţumească. Un copil manierat
se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Dacă
unui copil, familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel sentiment
de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe, dar
va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi
arate ce e bine şi ce e rău.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni dirijate, cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. Modelele de conduită
oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, reprezintă primul
model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă.
,,Diploma celor şapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinţilor” afirma Valeria
Mahok. Părinţii au datoria de a le forma copiilor conştiinţa, caracterul, voinţa, personalitatea şi simţul
responsabilității, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile şcolilor. Ei trebuie să îi explice clar copilului ce
are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla
dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă
mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu trebuie să treacă cu vederea când copilul uită să fie respectuos.
În cei șapte ani, copiii își pot însuși: – modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde diverselor
provocări ale mediului înconjurător; – consecvența și perseverența în realizarea unei sarcini; – concentrarea
atenției; – alegerea motivelor si motivațiilor atunci când vrea să facă ceva; -deprinderi de autoservire,
ordine, igienă, curățenie și exprimarea propriilor nevoi; – exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor
atât pozitive, cât și negative; – bune maniere și comportament; – limbaj corect. Unele din însușirile
dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții: atitudinea pozitivă față de diverse sarcini,
altruismul, cooperarea; altele influențează dezvoltarea de mai târziu: un copil criticat permanent,
devalorizat și pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încălca
normele ori nu va fi încrezător în forțele proprii.
Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă, ne gândim la un copil care ştie să salute, să
rostească acele cuvinte numite "magice", şi-anume: "mulţumesc", "te rog", "iartă-mă", care se comportă
politicos cu cei de vârsta lui, dar mai cu seamă cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt
cheia către adaptarea copilului în diferite medii ale societăţii. 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. Printre principalele aspecte
care alcătuiesc "tabloul" unui copil „bine crescut” regăsim salutul; este prima normă de conduită învăţată
în familie, începând de la etapa în care piticul nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe
urmă firesc cu „bună ziua”. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i,
conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte. Manierele nu se demonstrează doar în
preajma adulţilor; jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi
pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa
comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează
regulilor jocurilor specifice vârstei lui. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. La baza formării unui comportament
corespunzător al copilului stă relaţia afectivă cu părinţii. Iubirea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi
permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul înconjurat cu dragoste de către
părinţi, bunici, se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi deschide calea spre învăţarea şi
asumarea regulilor de comportament. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială, ci
exprimarea mulţumirii şi a bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună.
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Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil
educat se va dezvolta mult mai bine în societate față de altul care are o educație care lasă de dorit. Cei șapte
ani de acasă se văd în societate, când vorbim, în felul în care ne comportăm sau când pur și simplu suntem
puși într-o situație mai delicate.
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CUM SA IȚI INVEȚI COPILUL SA FIE RESPONSABIL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMAȘNEA
BENGHIA MARINA
Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o
anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui
în mediul familial. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea
primară a copilului.
Adesea, când găsim un gest ca fiind nepotrivit în comportamentul unei persoane, recurgem la expresia
„îi lipsesc cei şapte ani de acasă“ Ce înţelegem, de fapt, prin această expresie? Care este rolul acestei
perioade de formare, până la 7 ani, în viaţa noastră de mai târziu?
Pentru copii şi pentru viitorii cetăţeni ai societăţii, anii petrecuţi în sânul familiei sunt foarte
importanţi. Este foarte important, de asemenea, ca cei care educă, părinţii, să fie riguroşi cu ei înşişi, pentru
că fiecare copil ascultă sfaturile părinţilor, dar observă în primul rând gesturile acestora. O perioadă ascultă
de cuvânt, dar pentru copii este esenţial exemplul faptei. Educaţia sau, în sens contrar, lipsa de educaţie are
implicaţii majore, enorme în viitorul fiecărei persoane.
Responsabilitatea este un lucru care trebuie învățat încă din copilărie. În mod sigur, nu îți dorești ca
micuțul tău să crească cu obișnuița de a lăsa totul pe umerii altora sau de a-și nega greșelile. Iată câteva
metode simple de a-ți ajuta copilul să devină un om matur, responsabil, care este capabil să își asume
greșelile atunci când este cazul.
Învață-l, încă de mic, să facă anumite lucruri singur și spune-i foarte clar că este important ca treaba
sa fie dusă la bun sfârșit . Fie că este vorba de aranjat jucăriile, de scos cățelul la plimbare sau de spălat
vasele după micul dejun, copilul tău se va simți , în primul rând, foarte mândru de faptul că are un rol
important în familie. Acestea au asupra lui un impact foarte mare, cu atât mai mult cu cât îi dai de înțeles
că treaba pe care o face este esențială pentru întreaga familie.
Atunci cand îi dai ceva de făcut, explică-i că tu sau altcineva depindeți de modul în care își face el
treaba. Spre exemplu: dacă el trebuie să spele vasele, spune-i ca ele trebuie să fie curate pentru că altfel
niciun membru al familiei nu va avea în ce să mănânce prânzul și că trebuie spălate foarte bine pentru că
altfel există riscul de îmbolnăvire. Acest lucru nu îl va speria, ci doar îl va face sa fie foarte atent și să își ia
în serios treaba.
Dacă aveți de aranjat masa, de decorat casa pentru Crăciun, de făcut bagaje pentru excursie sau de
spălat animalul de casă, copilul trebuie sa fie implicat în toate aceste activități. Faptul ca tu îi arăți că ajutorul
lui este indispensabil în tot ceea ce faceti voi ca părinți, îl va face să se simtă bine și nu va lua aceste
responsabilitătți ca pe o povară.
În momentul în care îi spui copilului că trebuie să facă ceva, spune-i care sunt și consecințele dacă nu
duce la bun sfârșit treaba pe care o are. De asemenea, dacă nu face ceea ce spui tu, trebuie sa aibă consecințe
– dacă nu își aranjează jucăriile, adună-le pe toate într-un sac (în fața lui) și spune-i că până nu învață să
aibă grijă de ele, nu are voie să se joace . Poate părea un gest destul de dur, însă este printre puținele metode
care dau roade în asemenea cazuri.
Un câine, o pisică, un papagal sau un acvariu cu pești vor ajuta considerabil la responsabilizarea
copilului tău. Înainte de a merge să cumpărați animăluțul, discută cu cel mic și explică-i că prezența unui
animal în casa voastră nu înseamnă doar distracție și bucurie, ci înseamnă și responsabilitate. Menționeazăi că un animal trebuie spălat, trebuie scos afară, că în urma lui trebuie făcută curățenie, că el trebuie dresat,
dus la medicul veterinar etc. Așadar, orice bucurie vine însoțită și de părți mai puțin plăcute. Dacă este de
acord că el să se implice în totalitate în îngrijirea animalului, porniți împreună în căutarea acestuia.
Eventual, roagă-l pe vânzătorul de la pet-shop să îi mai spună încă o dată copilului ce fel de îngrijiri are
nevoie animăluțul achiziționat.
Oferă-i o sumă de bani și spune-i că aceștia sunt banii pentru o săptămână și că ar trebui să aibă mare
grijă cum îi cheltuie și pe ce. În acest fel, copilul va învăța că nu trebuie să “arunce” banii pe lucruri inutile,
ci doar pe lucruri de care are nevoie cu adevărat. Este foarte important să te ții de cuvânt și să nu îi mai dai
alți bani, mai ales dacă vine încă din prima zi și iți spune că a avut nevoie de cine-știe-ce joc și că mai are
nevoie de bani. Atitudinea ta corectă (adică aceea de a te ține de cuvânt și de a-i demonstra că ai vorbit
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serios atunci cand i-ai spus că acei bani sunt cu adevărat pentru întreaga săptămână) îl va ajuta pe copil să
își dea seama că banii se câștigă destul de greu și că acesta este un motiv foarte bun pentru care ar trebui să
îi cheltuie doar atunci când este necesar.
Nu este uşor să oferi educaţie unui copil, dar este aproape obligatoriu. 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. Nu este indicată o educaţie cu băţul Sfântului Neculai.
Părinţii recurg, câteodată, la chestiunea asta, pentru că, în interiorul familiei, părintele percepe educaţia
într-un fel, iar copiii, în alt fel.
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IMPORTANȚA IMPLICĂRII PĂRINȚILOR ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE
PROF. ÎNV. PREȘC. BENȚE CAMELIA
G.P.P. NR. 1 MARGHITA
Trăim într-un moment neașteptat și fără precedent. Actuala pandemie a avut un impact enorm asupra
educației globale, deoarece peste 1, 3 miliarde de cursanți nu au fost în măsură să meargă la școală (conform
articolului UNESCO, din 29 aprilie 2020).
Pentru a asigura continuitatea învățării, instituțiile de învățământ s-au angajat pe platforme
tehnologice pentru a oferi copiilor programe de învățare online. Acest „nou normal” nu a fost un concept
diferit doar pentru copii, ci și pentru părinți și profesori. În timp ce profesorii au devenit curatori de conținut,
părinților le-a revenit sarcina de facilitatori și antrenori de învățare. Pentru părinți, a fost cu siguranță o
responsabilitate suplimentară, având în vedere munca lor personală, munca de acasă și treburile casnice,
Știm cu toții că există o corelație pozitivă directă între implicarea părinților și succesul academic al
copilului. Prin urmare, indiferent dacă este mediul de învățare tradițional sau situația online de învățare la
distanță, este imperativ ca părinții să participe activ la învățarea zilnică a copilului lor. Indiferent de context,
interacțiunea și sprijinul părinților sunt necesare pentru realizarea întregului proces de învățare în zilele
noastre. Este adevărat că învățarea la distanță reprezintă pentru toți provocări formidabile. Chiar și cei mai
pricepuți în tehnologie s-au confruntat cu dificultăți atunci când a venit vorba de tehnologia educațională,
deoarece multe aspecte importante ale învățării nu pot fi transferate online. Dar, în calitate de
profesori/părinți, cu toții am fost nevoiți să ne adaptăm la această schimbare. Și adevărul este că, cursurile
online sunt posibile, numai cu cooperarea din toată inima a părinților.
Când vorbim despre învățarea virtuală, trebuie să avem în vedere și accesibilitatea educației
furnizate. Nenumărate site-uri evidențiază importanța și avantajele mediilor de învățare online, dar puține
dintre acestea se concentrează pe potențialele beneficii ale unor astfel de medii online pentru părinți. Când
luăm în considerare imaginea de ansamblu, părinții sunt la fel de importanți într-o platformă online. De
fapt, ei sunt cu adevărat cei responsabili de supravegherea procesului de învățare și, indiferent de vârsta
copilului lor, sunt responsabili și de monitorizarea regulată a progresului acestora. În acest context,
profesorii au sprijinit eforturile pe care părinții, cu siguranță, le-au depus pentru a-și ajuta copiii să aibă
acces la o educație de calitate.
Impactul părintelui asupra succeselor copilului este evident și decisiv. Părinții deservesc rolul de
antrenori în viața copiilor, la orice vârstă, și îi susțin inclusiv în procesul de învățare. Așa cum părinții își
încurajează copiii să cerceteze împrejurimile școlii singuri, tot la fel, părinții joacă un rol vital și în învățarea
online.
Copiii care își văd părintele ca pe un educator secundar pot deveni adesea confuzi. Un părinte care
este autoritar față de modul de abordare al sarcinilor de către copil, poate să altereze neintenționat stilului
propriu de învățare al copilului. Uneori obiectivele stabilite de către părinte sau profesor pot duce la
demotivare sau ostilitate din partea copilului. De aceea, este important să găsim un echilibru pentru ca
educația să nu devină o corvoadă, ci dimpotrivă să conducă la dezvoltarea unui performer pe termen lung.
Un părinte care susține în mod excesiv copilul, poate distruge oportunitățile acestuia de a învăța și de a avea
success pe cont propriu. Părinții pot sprijini copiii în în învățarea online, unde profesorul este la un ecran
distanță, însă la fel de ușor pot și să perturbe ritmul de învățare al copiilor.
Găsirea celui mai adecvat comportament al părinților în calitate de antrenori pentru copii poate varia
în funcție de vârstă, aceștia fiind nevoiți să se adapteze nevoilor în schimbare ale copiilor, atât în ceea ce
privește modul în care învață, cât și modul în care răspund la învățare. Oricum, părinții sunt cei care
controlează mediul. Ei asigură crearea unui spațiu adecvat destinat învățării optime, stabilesc ritmul și
continuă să încurajeze copilul în lipsa interacțiunii față-în-față.
Rolul părintelui și al profesorului sunt diferite. În timp ce profesorul servește drept ghid în subiectele
unei materii anume, părintele ar trebui să știe când să se implice și când să nu se implice în procesul de
învățare al copiilor. Rolul părinților nu este acela de a deservi drept educatori la domiciliu alături de
profesorii cursurilor online. În schimb, ei pot oferi sprijin în ceea ce privește structura de învățare și pot
întări obiectivele care pot fi atinse atât în școală cât și în afara școlii prin educație.

219

Accesibilitatea este importantă. Învățarea online permite copiilor să lucreze și să exploreze în ritmul
lor propriu și în același timp să aibă acces direct la profesorul lor. Cu toate acestea, adesea, copiii, în special
cei de vârste mai mici, nu pot preciza cu acuratețe problemele pe care le întâmpină în mediul de învățare
online. Stabilirea unui program de monitorizare poate permite unui părinte să fie la curent cu progresul
înregistrat de copil, dar în același timp îl poate face pe părinte conștient de faptul că este momentul să
intervină pentru a ajuta copilul să atingă un anumit nivel de performanță. Prin alocarea unei anumite zone
a casei pentru învățare, părinții pot, de asemenea, să urmărească progresul și stilurile de învățare ale
copilului. Observând comportamentele, oportunitățile dar și obstacolele pe care le întâmpină copiii, părinții
pot să adapteze sau să ajusteze standardele impuse acestora, în funcție de necesități, pentru a crea
calea/direcția/traiectoria ideală pentru copiii lor.
După cum părinții bine știu, copiii evidențiază rapid discrepanța care apare în comportamentul lor
vis-a-vis părinți. Acest lucru nu este diferit nici în educație. Poziționând educația ca fiind o realizare
incredibilă, părinții pot consolida importanța succesului la școală, indiferent de mediile din care aceștia
provin. Alocând un anumit timp dedicat învățării online, prioritizând nevoile, dar și atenția personală pe
care o oferă copiilor, părinții pot stabili valori sporite educației și învățării. Fiind educați într-un mediu
deschis, cum este cel de acasă, copiii pot urmări anumite comportamente ale părinților. Dacă părinții se
așteaptă din partea copiilor să fie dedicați învățării online și să lucreze din greu, ei trebuie să dovedească
același lucru prin propriul comportament. Copiii sunt capabili să adopte un comportament pe care îl
consideră benefic. Stabilirea unui ritm și a unor expectanțe similare, indiferent de accentul pe care îl pune
părintele pe modul de învățare al copilului, poate crea stiluri de lucru și așteptări de urmat pentru copil.
Părinții au un impact direct asupra educației pe care o primesc copiii lor, mai ales într-un cadru de
învățare online. Ca mentor pentru copii de orice vârstă este important să consolidezi valorile prin munca și
efortul depus deoarece acest lucru îi va stimula pe copii, iar impactul va fi unul garantat pozitiv. Găsirea
echilibrului, ca părinte, între mentor/instructor și coleg, poate fi dificilă. Dar cei care vor reuși să
stăpânească această tehnică vor fi cei care își vor vedea copiii ca având succes școlar.
Consolidarea parteneriatelor familie-școală și implicarea părinților ca parteneri de învățare încă din
primii ani este, prin urmare, esențială pentru îmbunătățirea dezvoltării copiilor și atingerea standardelor de
performanță vizate.
Bibliografie:
1. Boroş M., “Părinţi şi copii”, Ed. Albatros, Baia-Mare, 1992
2. Cucos, C., "Pedagogie", Editura Polirom, Iasi, 2000
3. Agabrian, M., “Şcoală, familie, comunitate”, Ed. Institutul Europe, 2006
4. https://vega.edu.in/role-of-parents-in-online-learning/
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CEI 7 ANI CU MAMA
PROF. ÎNV. PRIMAR BIANCHI CORINA ELENA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,C-TIN BRÂNCUȘI” TG-JIU
Legatura cea mai importanta din viata unui COPIL este reprezentata de atasarea de MAMA sa, aceasta
prima relatie constituind “matrita” biologica si emotionala pentru oricare dintre relatiile ulterioare ale
actualui copil, viitor adult.
O relatie sanatoasa si durabila intre COPIL si MAMA se asociaza cu o probabilitate crescuta de
creare de noi relatii interumane normale, in timp ce un atasament deficitar, sarac din punct de vedere
sentimental, este asociat cu deficiente emotionale şi comportamentale pe parcursul intregii vieti.
Mama si copilul se cauta unul pe celalalt instinctiv chiar imediat dupa nastere cand bebelusul reuseste
sa ajunga singur la sanul mamei. Aceasta legatura este ca un fluviu de emotii ce nu se opreste si care se
revarsa dinspre mama spre copil, ajutandu-l astfel pe copil sa invete ce este iubirea.
Daca relatia cu mama sa a fost una pozitiva, hranitoare atunci va avea incredere in a initia si sustine
relatiile la varsta adulta. In schimb, daca relatia cu mama a fost tulburata si precara adultul de mai tarziu va
fi temator si ii va fi extrem de dificil sa stea intr-o relatie.
In primii ani de viata copilul este ca o extensie a mamei, a trairilor sale emotionale, constiente sau
inconstiete, de suprafata sau foarte profunde. Din aceasta cauza copiii sunt agitati atunci cand mama este
suparata si ingrijorata si sunt linistiti si veseli cand ea se simte bine. In psihoterapie spunem ca ei, copiii,
sunt oglinda mamei si ca este necesar ca mama sa aiba grija de ea in primul rand pentru a reusi sa isi
linisteasca apoi si puiutul.
In momentul in care mama, prin experienta ei de viata, nu reuseste sa se apropie de copilul ei, chiar
daca constient isi doreste asta, va determina o reactie de insecuritate si teama din partea copilului ei. Cu cat
il va tine la distanta, cu atat acesta va simti nevoia sa isi determine mama sa il iubeasca si sa stea cu el. Cu
cat refuzul si respingerea sunt mai puternice cu atat mai tare copilul se va agata de mama si nu va fi capabil
sa stea fara ea, va dori sa stea numai la ea in brate si ii va fi frica de cei din jur.
Gestul de a lua copilul in brate, de a-l legana, de a-l alimenta, de a-l privi cu atentie, de a-l saruta si
alte gesturi afective asociate ingrijirii lui, indiferent de varsta, sunt factori de constituire ai legaturilor
emotionale. Factorii esentiali care leaga aceste experiente sunt atat cantitativi, cat si calitativi.
Oamenii de stiinta considera ca factorul cel mai important in crearea atasamentului este contactul
fizic direct (imbratisarile, sarutarile, mangaierile etc). Aceste acţiuni genereaza raspunsuri neuro-chimice
specifice la nivelul creierului, ceea ce duce la o organizare normala a sistemelor cerebrale responsabile de
atasarea psiho-emotionala bivalenta (MAMA-COPIL).
Desi la inceput copilul este doar o celula, pe masura ce creste incepe sa se formeze relatia stransa
dintre mama si fat. Fatul va simti bucuria, tristetea, ingrijorarea mamei, aceasta aducand beneficii sau
dezanvantaje asupra dezvoltarii acestuia.
Toata lumea o sfatuieste pe viitoarea mama sa fie tot timpul cu zambetul pe buze, sa nu se ingrijoreze
si sa nu faca lucruri care ar putea sa o supere, totul pentru a oferi un inceput de viata propice copilului. Pe
masura ce mama este atenta la schimbarile starii ei de spirit, ea va observa ca fatul va fi mai agitat sau mai
linistit, in functie de ceea ce se intampla in jurul lui. Nu trebuie sa uitam ca materialul genetic se defineste
in perioada intrauterina, iar personalitatea copilului capata prin acest mod anumite linii de ghidare. Astfel,
starea sufleteasca a gravidei influenteaza fara dar si poate starea de spirit generala a copilului si, ulterior, a
viitorului adult.
Nu degeaba specialistii ii sfatuiesc pe viitorii parinti sa citeasca bebelusului inca din perioada
intrauterina sau sa ii puna muzica linistitoare. Fatul este foarte receptiv la sunetele exterioare si va reactiona
in functie de calmitatea sau nervozitatea pe care mama o simte. De asemenea, parintii, dar mai ales mama,
sunt sfatuiti sa vorbeasca cu fatul zilnic pentru a il obisnui cu tonalitatea vocilor. Fizic, mama il poate alinta
tot de acum. La fel cum bebelusul o gadila, ii da picioare etc. din uter, va simti si el la randul lui o alinare,
asadar momentele intime cu bebelusul trebuie sa existe de la inceputul inceputului.
O mama care este trista pe tot parcursul sarcinii, care nu isi doreste copilul, va transmite fatului starea
negativa, aceasta punandu-si amprenta asupra modului in care copilul va percepe lumea si a modului in
care se va dezvolta din punct de vedere psihologic.
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Inca din primele zile, bebelusul va reactiona in corelatie cu ceea ce percepe de la persoanele din jurul
lui: va plange daca cineva pare suparat si va rade daca simte voie buna. Mai mult, mama este persoana care
va fi cel mai mult timp langa el, lucru ce le va face relatia mult mai stransa.
Atasarea de mama se dezvolta prin interactiune, numai astfel se dezvolta intr-un mod sanatos.
Alaptarea, simpla comunicare in limba copilului, lecturile cu copilul sau orice alta activitate impreuna se
transforma intr-o experienta de atasare. Jocurile impreuna, discutiile “intre patru ochi” si ascultarea cu
atentie a ceea ce copilul are de spus sunt actiuni care pot crea o legatura puternica, durabila, pentru
totdeauna.
Sugarii care au o legatura profunda cu mamele lor devin independenti la o varsta frageda. Si,
dimpotriva, lipsa unei legaturi cu mama la sugari poate avea un efect pe toata durata vieţii lor. Sugarii care
nu sunt legati de mamele lor sunt mai anxiosi si mai nesiguri. Aceasta legatura, de asemenea, le stimuleaza
stima fata de sine. Este partea poate cea mai importanta din viaţa unui copil. Chiar si atunci cand au o viata
instabila, procesul de atasare dezvoltat in primii ani de viata le permite sa fie de sine statatori si sa se bucure
de relatii cu semenii. Acesti copii reusesc bine la scoala, mai ales la matematica. Legatura stransa dintre
mama si copil creeaza la copil un sentiment de incredere si o atitudine pozitiva.
Daca nu a facut-o pana acum, mama va trebui sa se schimbe, sa fie mai buna, sa puna mai mult accent
pe calmul caminului si sa priveasca optimist fiecare situatie, oricat de neplacuta ar fi ea. Din pacate, nimeni
nu este perfect, iar proaspetele mamici se vor simti extenuate. Pentru a ajuta copilul, mama ar trebui sa faca
o mica pauza si sa se gandeasca la un moment placut legat de bebelus. Cu siguranta, ea se va linisti si va
merge cu mai multa dragoste (daca se poate asa ceva) si voie buna la minunea ei, astfel incat copilul probabil
nici nu va simti perioada de cadere psihologica a mamei, de mai devreme.
Daca nu puteti sa va linistiti, nu clacati, rugati pe cineva, sotul, mama, soacra, sa se ocupe o scurta
perioada de copil, pana reusiti sa va calmati. Nu se recomanda sa va ocupati de bebelus avand o stare de
nervozitate deoarece va va simti, se va agita mai tare si va incepe sa planga, lucru care va fi picatura care
va umple paharul.
Singura persoana care stie cel mai bine ce trebuie facut unui copil in momente dificile este mama sa.
Un copil suparat, bolnav sau obosit se va simti mult mai bine in bratele mamei lui decat la oricine altcineva
datorira lagaturii stranse formate anterior. O mangaiere, o poveste si un sarut pe frunte pot face minuni
atunci cand si mama are starea necesara.
Comportamentul general al parintilor si mai ales al mamei are, fara dubii, o influenta importanta
asupra starii emotionale a copilului. Daca un copil observa ca mama sa este trista, o va simti si el fara sa
stie motivul. Este foarte important ca parintii sa fie sinceri cu copiii lor, sa le prezinte toate datele problemei
pentru ca altfel ei vor crede ca starea de suparare ar putea fi cauzata de ei.
Legatura este bi-directionala, mama fiind la randul ei influentata de starea sufleteasca a copilului,
simtind cand ceva nu este in regula cu acesta si determinand-o sa actioneze ca atare.
Poate multi dintre noi nu ne dam seama, dar copilul percepe lumea intr-un mod diferit fata de noi.
Chiar si un moment de neatentie poate sa produca reactii negative asupra acestuia, deoarece el crede ca
parintii nu il iubesc sau nu sunt disponibili pentru el, punand alte lucruri pe primul loc. Astfel, copilul creste
crezand ca lumea este un loc nesigur, in care el se afla, pur si simplu, singur impotriva tuturor.
Atuul principal pe care un astfel de parinte trebuie sa il aiba este rabdarea si predispunerea la efort,
atat fizic cat si psihic. Tulburarile de atasament, indiferent de tipul lor, pot fi reparate, daca parintii raman
calmi si interactioneaza, pe cat posibil, cu cei mici, deoarece ei trebuie sa le demonstreze ca se afla intr-un
loc sigur si plin de afectiune, in care pot avea incredere in adulti. In plus, este esential ca asteptarile tale sa
fie realiste si sa sarbatoresti, cu o recompensa, fiecare pas pozitiv pe care il face copilul.
La copilul mic, pana in 6 luni, emotiile sunt limitate ca numar, rezumandu-se la zambet si plans.
Parintele trebuie sa incurajeze exprimarea emotiilor pozitive – zambetul. Stimulii pentru acest tip de emotii
sunt, de regula, exteriori, precum zambetul mamei, al tatalui, al bunicilor.
Plansul poate fi generat de un act aparent neinsemnat, precum indepartarea unei jucarii de langa copil.
Aceasta emotie nu o putem numi manie, ci doar un disconfort legat de aspectul estetic al jucariei.
Dupa 6 luni, deja apar emotii noi, cum ar fi frica, frustrarea. A repeta continuu unui copil ca nu are
voie sa faca ceva, starneste emotii negative, motiv pentru care acest fapt este containdicat. Frica poate fi
controlata de parinte prin explicarea catre copil ca nu are motive sa traiasca aceasta emotie. Un exemplu ar
fi frica de intuneric, iar solutionarea acestei probleme se face prin sederea impreuna cu copilul in intuneric,
gradual, pana cand frica va disparea.
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Frica de singuratate, mai ales atunci cand in jurul lui nu isi mai regaseste parintii, reprezinta un tip de
emotie care trebuie educata pozitiv, deoarece poate marca copilul pentru viata viitoare.
Cum ii invatam sa isi exprime emotiile?
Copiii invata, dupa cum bine stim, prin imitatie. Asadar, emotiile le invata cu ajutorul reactiilor
noastre, ale adultilor.
Modul in care actionam noi ii ajuta pe ei sa reactioneze, sa constientizeze tipul emotiilor, pozitive
sau negative, cand trebuie sa rada, cand sa se bucure sau cand sa se intristeze, sa fie nervos sau suparat. La
unele emotii, trebuie sa reactioneze, iar pe altele trebuie sa le ignore.
Atunci cand copilul incepe sa vorbeasca, se dezvolta limbajul, acest lucru ajutandu-l in exprimarea
emotiilor Exista tehnici de linistire, de control cum ar fi: muzica, jocul cu jucariile preferate, plimbarea in
aer liber, interactionarea cu alti copii.
Atunci cand plange, nu trebuie sa apara iritatia parintelui, deoarece ii va intensifica reactia de
suparare. Parintele trebuie sa fie calm, sa vorbeasca linistit, sa-i explice ca motivul pentru care plange nu
este important si ca este alaturi de el mereu, ca il intelege. Atunci plansul va inceta. Astfel il invatam sa
discearna reactiile emotionale.
Moduri de a educa emotiile copilului:
• Sa radem impreuna. Emotiile pozitive, bucuria de a fi impreuna, il stimuleaza si asa il invatam sa se
bucure de ce este frumos si placut.
• Sa ne bucuram de entuziasmul lui. Acest lucru il va ajuta sa-si exprime emotiile pozitive prin
optimism si voiosie.
• Sa laudam copilul de fiecare data cand merita. Astfel, el va invata multumirea sa, dar si pe cea a
parintelui.
• Sa ascultam ceea ce doreste sa spuna prin gesturi sau cuvinte. Este important sa ii aratam ca avem
timp suficient pentru el, ca nu il ignoram si ca este cea mai importanta persoana pentru noi.
• Sa il intelegem. Atunci cand greseste, putem chiar sa il lasam sa greseasca. In viata se intampla
mereu sa gresesti. Copilul trebuie sa inteleaga ca uneori greseste si ca aceste momente trebuiesc depasite.
Nu dorim perfectiunea din partea lui, dar trebuie sa-i explicam ca a gresit, de ce a gresit si ca nu trebuie sa
mai greseasca.
• Sa il incurajamin in finalizarea unei actiuni, in depasirea unei situatii neplacute, in gasirea unor
solutii, atunci cand ele sunt necesare.
• Atunci cand este la varsta la care poate intelege, sa ii vorbim despre emotii, nu doar despre emotiile
pozitive, cat si despre cele negative, despre cum se manifesta ele. Da-i exemple din jurul
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CLIMATUL FAMILIAL ȘI DEZVOLTAREA PSIHICĂ A COPILULUI
PROF.ÎNV. PREȘCOLAR: BIBIRI MARIANA
G.P.P. ,,ION CREANGĂ” MOINEȘTI, JUD. BACĂU
STRUCTURA A ȘCOLII GIMNAZIALE ,,ȘTEFAN LUCHIAN”
Familia constituie mediul natural al copilului, însă acest mediu, a cărui influență asupra dezvoltării
individului este esențială, diferă mult de la o familie la alta, pe de o parte în funcție de societatea pe care o
reflectă, iar pe de altă parte în funcție de propria sa structură interioară.
Familia - este primul grup social din care face parte copilul. Ca grup de personae, familia este
caracterizata prin :
- legaturi de rudenie (prin casatorie, prin nastere);
- legaturi de sentimente;
- aspiratii si interese comune;
- istorie comuna.
Familia este responsabilă în fața societății de menținerea continuității biologice a societății, (prin
procreerea, formarea și educarea copiilor), de menținerea continuității culturale prin transmiterea moștenirii
culturale în procesul socializării, de integrarea socială a membrilor ei prin procesele de orientare, educare
și socializare.
Mediul în care copilul se naște, trăiește primii ani ai vieții, se dezvoltă și se formează pentru viață, îl oferă familia.
Ea reprezintă un prim instrument de reglare a interacțiunilor dintre copil si mediu social.
Are rol central în asigurarea condițiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilariei,
condiții ce stau la baza structurii personalității individului.
Mediul familial îl satisface pe copil în masura în care raspunde trebuințelor sale elementare, adică în
măsura în care este un mediu afectiv și protector, dubla condiție indispensabilă pentru dezvoltarea copilului.
In familie copiii sunt crescuți, socializați, își apropie valorile culturale și morale și sunt protejați.
În familie se realizează integrarea primară, socială a copilului.
Iată de ce modul de relaționare din familie, climatul afectiv și modelul socio-cultural al acesteia sunt
importante în integrarea socială și construirea comportamentelor sociale.
Prin relațiile sale cu mama, cu tata, cu frații, cu bunicii, copilul își apropie societatea într-o formă în
care sentimentele dau siguranță și încredere în forțele proprii.
Procesele de descoperire a propriei persoane, a cunoașterii de sine, a identificării persoanei, are loc
în primii ani de viață petrecuți în familie.
Adaptarea la societate și apoi integrarea în relațiile sociale are loc la nivelul relațiilor de familie.
Învățarea primelor comportamente sociale, prin imitație și prin interacțiune se produc în primii ani ai
copilariei și e dependentă de tipul relațiilor din familia de origine.
Importante pentru dezvoltarea copilului, sunt urmatoarele caracteristici ale familiei:
- este primul mediu de creștere și dezvoltare intelectual, motivațional, afectiv, estetic, moral;
- oferă climatul de siguranță afectivă necesară dezvoltării comportamentelor personalității atat la
varste mici, când este determinant, cât și mai târziu, când constitue factor de echilibru și compensare în
rezolvarea problemelor sociale ;
- reprezintă modelul prim al comportamentelor sociale viitoare;
- este legatura sociologică de bază a individului;
- este cadrul de dezvoltare a individualității și posibilitatea valorizării individuale datorită încărcăturii
afective care leagă membrii ei.
Părinții sunt primii educatori ai copilului.
De aceea este foarte important ca ei să-și cunoască responsabilitățile și să dezvolte, practicele
educative adecvate.
Pentru epoca complexă și dificilă pe care o trăim nu ne mai putem mulțumi cu ideea transmiterii
educației parentale prin modelul generațiilor trecute, fie și numai prin faptul că acest model nu mai
corespunde cerințelor generațiilor de azi.
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În plus este destul de evident că generațiile noi au nevoi educaționale diferite de ale părinților lor, atât
la nivel global, cât și individual.
Elementul cel mai important, de care depinde calitatea și eficiența educației în familie este stilul
educativ al acesteia.
Stilul educativ al familiei este modelul orientativ al acțiunilor educative în familie, amprenta
subiectivă care caracterizează mediul respectiv.
Practic, fiecare familie are stilul ei educativ.
Acesta este în principal dependent de stilul parental, cu care se și confundă de multe ori.
Stilul parental se referă la modul de acționare a părinților asupra copiilor, și este o unitate armonică
sau dezarmonică între stilurile personale ale celor doi părinți.
Stilul educativ vizează natura și caracteristicile raporturilor familiale în cadrul carora se realizează
procesul educației.
Există în literatura de specialitate trei tipuri de stiluri educative :
PERMISIV – caracterzat de un nivel scăzut al controlului, asociat cu identificarea stărilor emoționale
ale părintelui, ale copilului.
Controlul este slab și responsabilitățile și normele de conduită sunt puține.
AUTORITAR- care asociază un control puternic cu o susținere slabă în activitatea copilului.
Acestuia i se impun reguli și norme foarte rigide.
AUTORIZAT – care îmbină controlul sistematic cu sprijinul parental.
Parintii formuleaza reguli si controleaza respectarea lor, dar nu le impun.
Sunt deschiși la schimburi verbale cu copiii, explicându-le rațiunile pentru care trebuie să respecte
regulile și situațiile pentru care trebuie să respecte regulile și situațiile în care se aplică, stimulând totodată
autonomia lor de gândire.
Toti părinții își iubesc copiii și pentru fiecare își aleg stilul de educație pe care-l consideră adecvat.
În mod firesc , pentru fiecare părinte copilul sau este un ,,bulgare de aur”.
El îl vede frumos, destept, bun, demn de incredere.
Unii o recunosc deschis, alții se feresc sa o arate, sau chiar se ascund cu ostlitate sau indiferență.
Dar toți copiii pentru a se putea dezvolta și integra în societate au nevoie de FAMILIE.
Familia este o lume care, în anumite împrejurari trebuie să-și organizeze apărarea față de agresiunile
exterioare, pentru a-i proteja pe acei membri ai săi care sunt încă prea slabi pentru a le suporta fară
prejudicii.
În aceste situații, ea nu trebuie să se limiteze numai la acest rol, de ,,cetate întărită", sarcina familiei
constă și în pregătirea membrilor săi pentru viață, nu să-i condamne la ,,închisoare".
Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, ei furnizându-i primele repere de orientare
în lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele
sfaturi, norme și reguli de conduită.
Nu toate familiile își înțeleg rolul în același fel.
De aceea, diversitatea de ,,formule" familiale nu depinde numai de activitatea părinților, ci rezultă,
de asemenea și din structura mediului.
Toate preocupările, frământările, ambițiile părinților - uneori flancate de bunici, unchi si mătuși converg spre copil, îl copleșesc, îl strivesc.
,,Când prea multă lume se amestecă să-și dea cu parerea asupra felului cum trebuie crescut un copil,
rezultatul este și mai rău decât dacă nimeni nu s-ar îngriji de el, chiar dacă printre aceste numeroase păreri,
sunt și unele întru totul raționale".
În același timp, mediul familial nu acționează numai prin compoziția sa numerică.
În interiorul unei familii se conturează curenții afectivi cărora fiecare dintre membrii care o compun
le suportă efectele.
Ceea ce primează și ceea ce imprimă mediului familial trăsătura sa specifică este -calitatea legăturii
dintre părinți.
Întreaga structură familială depinde în mare măsură de atitudinea pe care o au soțul și soția unul față
de celălalt.
Astfel, un mediu familial închegat se constituie, în mod clasic din tată, mamă și copii.
Potrivit lui A. Berge, fiecare copil este, în mic, oglinda mediului său familial, astfel încât, ,,mediul
familial acționează concomitent printr-un fel de osmoză și prin imaginile pe care le prezintă copilului pentru
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a-l ajuta să se încadreze în existența și să se dezvolte după modelul celor care-l înconjoară și cu care el este
în mod firesc înclinat să se identifice.
Într-un mediu dizarmonic, este evident mai dificil pentru individ să-și găsească unitatea interioara".
Menținându-și aceeași idee, A. Berge amintea că ,,familia constituie un soi de personalitate colectivă,
a cărei armonie generală influențează armonia fiecareia dintre părți".
Având în vedere că părintele este principalul manager al relației filiale, el trebuie să asigure evoluția
acestor relații atât în conținut, cât și în formă, modificându-și expectațiile, cerințele și comportamentele în
concordanță cu dezvoltarea fizică și psihică a copilului.
În îndeplinirea funcțiilor lor, părinții trebuie să țină seama de o serie de principii ale ,,parintelui
model":
1. Să dai copilului un sentiment de securitate;
2. Să dai copilului sentimentul ca este dorit și iubit;
3. Să eviți amenințările, pedepsele fizice exagerate;
4. Să-l înveți pe copil cu independența și să-l determini să-și asume responsabilități;
5. Să rămâi calm și să nu te șocheze manifestările instinctuale ale copilului;
6. Să fii tolerant și să eviți conflictele;
7. Să eviți să-l faci pe copil să se simtă inferior;
8. Să nu-l împingi pe copil dincolo de ceea ce este natural;
9. Să respecți sentimentele copilului;
10. Să răspunzi cu franchețe la întrebările copilului;
11. Să te intereseze activitățile copilului, chiar dacă nu consideri că e ceva util;
12. Să tratezi dificultățile copilului fară să-l consideri anormal;
13. Să-i favorizezi cresterea, progresul, fară să hiperprotejezi.
Cresterea și educarea copiilor, precum si ceea ce înseamna ,,bun" pentru copil se află într-o dinamică
continuă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta.
În prezent, prin înțelegerea procesului de dezvoltare a copilului, cât și urmare a îmbunătățirii
condițiilor de viață în societate, în sarcina părinților se pot stabili anumite funcții deosebit de importante și
totodată decisive pentru dezvoltarea copilului, indiferent de contextul cultural sau istoric.
Există câteva funcții de bază ale părinților, strâns legate una de cealaltă:
- Abilitatea de a percepe copilul în mod realist;
- Abilitatea de a accepta că este responsabilitatea adulților să satisfacă nevoile copilului și nu invers;
- Abilitatea așteptărilor realiste față de colaborarea copilului;
- Abilitatea de a se angaja pozitiv în interacțiunea cu copilul;
- Abilitatea părinților de a avea o relație empatică cu copilul;
- Abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului, înaintea celor proprii;
- Abilitatea de a-și înfrâna propria durere și agresivitate fară a o răsfrânge asupra copilului.
BIBLIOGRAFIE:
- Mihai Golu, "Dinamica personalității", Ed. Geneze, Bucuresti, 1993, p. 140;
- Maurice Debesse, "Psihologia copilului - de la naștere la adolescență", Ed. Didactică și
Pedagogică, București 1970, p.285;
- A. Berge, citat de Maurice Debesee, op. cit., p.288;
- Smaranda Popa, "Abuzul și neglijarea copilului", Fundația Internațională pentru Copil și Familie,
București, 2000, p. 77;
- Kari Killen, "Copilul maltratat", Ed. Eurobit, Timișoara 1998, p.144;
- Iolanda Mitrofan, Nicolae Mitrofan, "Familia de la A.la Z", Ed. științifică, București 1991, p.134;
- Iolanda Mitrofan, Nicolae Mitrofan, op. cit., p.344;
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. INV. PREȘC.: BICA ELENA FELICIA
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
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). Putem spune deci, că familia este una dintre cele mai vechi și mai stabile forme de comunitate
umană, asigurând evoluția și continuitatea vieții sociale.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
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.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
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 gradinita iar apoi 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.
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii.
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în
disciplină de fier.
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Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului.
Pentru că el înţelege lumea în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu
realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti
pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba
cine a făcut rău, vom avea surpriza să răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai
mare. Asta deoarece copilul se gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu
poate vedea dincolo de propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2
ani să împartă voluntar jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist,
pentru că el nu este încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o
zi grea. El ştie că atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar
dacă la 2-3 ani copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi
facem toate poftele sau că îl lăsăm să facă orice". Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să
înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe.
Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.
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.
Educația primită acasă este foarte importantă și ne dăm seama de cele mai multe ori în momentul în
care ajungem să ne confruntăm cu situații dificile, în care nu ne mai întelegem cu copiii și oricat de mult
ne străduim să explicăm, să exemplificăm și să îi facem să înțeleagă că nu este bine ceea ce fac, ei “ne dau
la o parte” ca și cum nu am exista.

228

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI FIZICE ÎN FAMILIE
PROF. BILANIN CLAUDIA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ANGHEL SALIGNY,, BANLOC
Familia este un lucru important pentru orice copil. Pe lângă asigurarea unor necesități morale
(educație, afecțiune), familia , mai are rolul si de a asigura copilului sănătate. Pentru ca un copil să se
dezvolte sănătos, familia trebuie să-i asigure un regim alimentar sănătos, variat, bogat în substanțe nutritive,
alimentele să fie cât mai proaspete gătite corespunzător. Pentru o sănătate mentală, emoțională, familia este
datoare să asigure copilului un climat armonios, liniștit, pentru evitarea oboselii și a tulburărilor sistemului
nervos.
Cel mai important lucru pentru a avea un copil sănătos consider că este mișcarea și sportul (chiar și
cel de performanță acolo unde copilul dă dovadă de aptitudini și talent în diferite ramuri sportive). Se poate
începe cu mișcarea de dimineață, considerându-se că gimnastica de dimineață ,,face minuni ,,. Orele de
educație fizică și sport la școală (chiar dacă sunt puține) contribuie la dezvoltarea armonioasă a copilului.
Mulți părinți însă nu conștientizează importanța efectuării activităților fizice de către copii lor de mici și
apelează la medicii de familie pentru a primii scutiri medicale de la orele de educație fizică cee ace duce pe
termen lung la o dezvoltare deficitară a copilului.Competițiile sportive, excursiile sunt de asemenea factori
importanți în dezvoltarea copilului, se dezvoltă latura sportive, spiritul de fair-play, pe baza căruie își poate
construi o carieră
Pentru a creşte o generaţie tînără, sănătoasă din punct de vedere fizic şi psihic, optimistă, capabilă să
înfrunte orice obstacol, este necesar, ca părinţii să-și înveţe copiii să respecte regimul zilei, care include:
somnul, alimentaţia echilibrată, orele de instruire, odihna, exerciţii fizice etc., un loc deosebit avîndu-1
igiena personală. Un corp curat este o dovadă a sănătăţii. Igiena personală este inseparabilă de modul
sănătos de viaţă al copiilor şi adolescenţilor. Bazele sănătăţii fiecărui om sunt puse încă în copilărie, de
aceea respectarea regulilor elementare de igienă personală va începe din fragedă vîrstă. Eforturile părinţilor
în formarea deprinderilor igienice nu sînt în zadar, ele devin stabile pentru toată viaţa şi asigură sănătatea
copilului.Nerespectarea regulilor igienice de îngrijire acorpului pot declanşa multe boli..
În concluzie, putem spune că rolul familei în fortificarea sănătății copilului este esențială și centrală.
Pentru că , dacă de mici, copiii sunt educați după un anumit regim (sportiv, alimentar, igienic) atunci la
maturitate sigur vor ajunge oameni sănătoși cu poftă de viață. La toate cele menționate mai sus, nu putem
să nu adăugăm dragostea care neapărat trebuie depusă și dăruită în toate cele menționate mai sus, și desigur
dragostea pentru copii pe care fiecare părinte trebuie să i-o dăruiască copilului său.
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE STILURILOR PARENTALE
ÎN RAPORT CU DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPIILOR
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: COMAN MARIA FLOARE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BÎZU GEORGIANA
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.
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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.
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.
BIBLIOGRAFIE.
Ioan &Dacian Dorin Dolean- Meseria de părinte, Editura Motiv, Cluj Napoca
Băban A.-Stres şi personalitate, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca
Jung C.G. –Personalitate şi transfer, Ed.Teora, Bucureşti.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE- CHEIA CĂTRE O PERSONALITATE DE SUCCES
BLOJ BEATRICE-IOANA - PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”BOBOCEL” NR 4, ZĂRNEȘTI

Înainte de a prezenta importanța educației în familie, este necesar de a clarifica aceste variabile extrem
de importante, ce anume familie și educație.
Numeroase sunt definițiile curețe de-a lungul anilor pentru a releva semnificațiile termenului familie,
însă putem să ne raportăm la o definiție cuprinzătoare a Mihaelei Voinea care în anul 1996 afirmat faptul
că aceasta reprezintă una dintre cele mai vechi forme de comunitate umană, o instituție stabilă cu rosturi
fundamentale pentru individ și societate.
Iar dacă ne raportăm la termenul de ”educație”, Kant consideră faptul că ”educația este activitatea de
disciplinare, cultivare, civilizare și m-o realizare a omului, iar scopul educației este de a dezvolta un individ
toată perfecțiunea de care este susceptibil .”
După cum știm, educația se realizează atât prin intermediul indispensabilului proces instructiveducativ, însă un rol esențial în dezvoltarea globală a copilului îl deține familia .
Făcând trimitere către literatura de specialitate, Mitrofan I și Mitrofan N, prezintă în lucrarea intitulată
„Familia de la A la Z ”(1991), conceptul de „educație în familie” ca fiind „acel ansamblu de influențe
exercitate, în cadrul familiei, asupra copiilor în vederea formării lor pentru viață .” (p.127-128)
Educație familială este un subiect controversat care ia amploare pe măsură ce umanitatea evoluează.
In sens larg, conform lui Stănciulescu E(1997), educație familială se referă la activitatea întreprinsă
de părinți în vederea educării copiilor, iar în sens restrâns din viziunea aceluiași specialist, reprezintă
“ansamblul dinamic al legăturilor sociale pe care le experimentează copilul .”(p.27)
Importanța educației în familie este de necontestat în orice domeniu deoarece aceasta este o
modalitate firească, cursivă de manifestare educație nonformale, ea realizându-se în mod nesistematic,
direct, difuz, prin experiențe de viață și a căror influență se impregnează permanent asupra personalității
educabilului.
Indiferent de tipul de familie din care provine educabilul( familie tradiționala, despotica, ori bastion),
educația în familie are o importanță covârșitoare deoarece aceasta este primul mediu educativ cu care
educabilul ia contact, trăiește primele clipe ale vieții, se formează pentru viață și reprezintă un prim
instrument de reglare a contactului și relațiilor pe care le are copilul cu mediul social .
Importanța educației în familie poate fi relevată însuși prin intermediul uneia dintre funcțiile familiei,
ceea numai funcție educativă, aceasta având misiunea de a combate influențele negative provenite din
mediul extern și de a îl ghida pe cel care învață pe drumul în care acesta va deveni un om complet din toate
punctele de vedere.
Educație în familie este extrem de importantă deoarece atmosfera afectivă din familie are un rol
hotărâtor în dezvoltarea cognitivă în copilărie, acesta a reacționat și asimilat tot ceea ce se află în jurul lui,
de aceea influențele familiale educative este necesar a fi unele pozitive, aici putând face trimitere către
spusele marelui pedagog John Locke care afirmă un lucru esențial referitor la puterea exemplului, implicit
la educație în familie: “ Nu trebuie să faceți în fața copilului nimic din ce nu vreți să imite!”
Educația în familie după cum am mai precizat este indispensabilă, importanța acesteia reieșind prin
faptul că este o comuniune a echilibrului relațional și adaptativ dobândit de educabil in urma conviețuirii
în mediul familial și totodată este una dintre investițiile cele mai sigure în ceea ce privește detenta realizării
și a succesului propriu.

232

În concluzie, educația în familie este un proces indispensabil omenirii fiind totodată un proces
interdependent educației insituționalizate. Aceste procese prin natura lor procreează către o entitate
capabilă, cerebrală, fericită, pregătită pentru a face față cerințelor societății.
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O FAMILIE IMPLICATĂ - UN ELEV EDUCAT
PROF. ÎNV. PRIMAR BOARĂ DANIELA
LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU, JUD. OLT
„Cei șapte ani de acasă" este o expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre cineva
că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata pe
cei din jurul său. Cei șapte ani de acasă au ajuns să reprezinte un cod moral pe care ar trebui să îl respecte
toți cei care trăiesc în societate. În primul rând, „cei șapte ani de acasă” reprezintă educația pe care o acordă
părinții copilului lor. Acasă este locul unde copilul trebuie să învețe cum să se poarte în societate, să își
respecte semenii, care sunt actele acceptate și care sunt cele cărora nu trebuie să le dea curs. Peste
învățăturile primite dela părinți vor veni apoi cele de la educatori, învățători, profesori.
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.
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 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 de
cunoștințe pe care copilul le acumulează de la părinți și pornește la drum cu el. 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.
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ!
BOLBA ADRIANA SULFINICA
Prin expresia ,,Importanța celor șapte ani de acasă”, se poate ințelege un copil ,,bine crescut”, un
copil care a primit educația necesara de la părinți, un copil care știe ce sunt acele ,,reguli” de bun simț,
respect, iar aici putem spune că ,,SALUTUL” ar fi printre primele conduite învățate în familie încă de mic,
de la ,,pa-pa” și apoi crescând știind să zică ,,BUNĂ ZIUA!„- ,,MULȚUMESC!”
În momentul în care, în viața părinților apare un copil, toată atenția, toate resursele se îndreapta către
,,puiul de om”pentru al crește într-un mediu plăcut, hrănindu-l cu dragoste, cu îmbățișări, împletind în
același timp, dragostea de copil cu joaca, cu viața de zi cu zi, el cultivând obiceiuri și comportamente care
vor dăinui de-a lungul timpului, copilul va imita și copia toate aceste lucruri.Un rol important în toate aceste
comportamente îl vor avea părinții, bunicii, ceilalți membrii ai familiei și educatorii dar important este ca
părinții să-i fie primii educatori ai acestuia.Al învăța de mic bunele maniere este un proces de durata, care
va prinde contur în fiecare zi, un loc important jucând spațiul familial.
Ei vor învăța de acasa și vor știi pe viitor când vor crește și vor merge la grădiniță, scoala….și mai
departe, deprinderi de autoritate, igienă, curățenie, ordine, vor știi să folosească un limbaj adecvat, să
comunice, sa relaționeze cu respect.Sunt conduite invățate de mic și care vor da roade mai târziu.
Aș putea spune că părinții sunt ,,cheia” iar copii ,,lacătul”aceștia știind când și cum să închidă și să
deschidă lacătul pentru ca ei să reușească, să se descurce în viața de zi cu zi.Fiecare copil încă din fragedă
pruncie trebuie să fie pregătit pentru această călătorie numită ,,VIAȚĂ”, părinții punând în bagajul
lor:respect, cuvinte frumoase, încurajări, laude, fapte bune și exemple bune.
,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ”=OGLINDA FAMILIEI
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
BOLD BIANCA-FLORENTINA
Educația consituie piatra de temelie a dezvoltării noastre, a personalității noastre. Susțin acest lucru
deoarece, încă de la vârste foarte fragede noi primim o educație. Educația din familie și, ulterior, cea pe
care o primim la grădiniță, alcătuiesc ceea ce numim noi: „cei șapte ani de acasă”.
Din primii ani de viață noi dobândim educația în familie, care este de altfel și cea mai importantă.
Prin imitarea comportamentului celor din jur, copilul reușește să se identifice cu lumea în care trăiește, să
exploreze fascinantele mistere ce îl înconjoară. Educația din familie este extrem de importantă pentru copil,
îl urmărește pe parcursul întregii vieți de cele mai multe ori. Familia are un rol esențial, decisiv în educația
copilului. Tot familia este cea care are datoria de a-i asigura un climat favorabil copilului, pentru o bună
creștere și dezvoltare armonioasă. Modul în care părinții se raportează la copii, afectează foarte mult modul
în care copilul se va raporta mai târziu la societate.
Educația începe încă din momentul conceperii copilului. Din momentul în care copilul se află în
pântecul mamei, aceasta va avea toată grija de a-i transmite copilului sentimente de siguranță, liniște și
afecțiune, o alimentație sănătoasă și un climat propice unei dezvoltări bio-psiho-sociale favorabile. Toate
aceste lucruri au un rol extrem de important asupra dezvoltării intrauterine a copilului, cât și a celei de mai
târziu. Trăirile mamei din timpul sarcinii sunt resimțite și de către prunc. De asemenea și relația părinților
influențează dezvoltarea copilului.
Copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Ei merită toată dragostea de care sunt capabili doi
părinți, merită cele mai bune exemple și cele mai frumoase experințe de viață pentru a deveni adulți
desăvârșiți. Se spune că respectul, dragostea, tandrețea și căldura sufletească reprezintă 90% din educația
copiilor.Înainte de a educa un copil, mai întâi trebuie să ne educăm pe noi înșine. Comportamentele copiilor
se învață prin observarea unor modele din familie sau din societate.
În concluzie, rolul familiei în educația copiilor este foarte importantă. În sânul familiei copilul învață
să iubească, să creadă, să descopere, să caute răspunsuri, să își contureze așadar personalitatea.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF.ÎNV. PRIMAR BOLOGH FLOAREA SILVIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS
Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie
precedând-o pe cea instituțională. Copilul, în primii ani de viață este dependent de părinți, iar aceștia nu
trebuie să fie preocupați doar de latura fizică a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială,
corelând posibilitățile fizice cu cele psihice.
Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația primită de acesta până la șapte ani, fiind
determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, cadrul existenței biofizice al dezvoltării
copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie să fie, păstrarea sănătății, creșterea normală și călirea
organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase, înseamnă asigurarea
unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, de activitate, de joc, plimbare, masa. Copilul nu
are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia și căminul reprezintă pentru copil și “școala primilor
ani ” în care se pun bazele viitoarei sale conștiinte, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca
persoană cu statut social. Părinții sunt primii mentori reali în viața copilului, furnizându-i primele repere de
orientare în lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate,
primele sfaturi, norme și reguli de conduită.
De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre
lume și viață, despre fenomene din natura și societate, copilul le primește din familie. Astfel, prin
comunicarea continuă cu membrii familiei, el își însușește limbajul, care cu timpul devine un puternic
instrument al dezvoltării sale psihice. Părinții vor fi atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, le vor
corecta vorbirea, le vor îmbogăți vocabularul, îi vor învăța să se exprime corect și coerent, însușirea vorbirii
de către copiii cu cei din jur. Părinții trebuie să acorde o mare atenție întrebărilor copiilor, semn sigur al
dezvoltării lor intelectuale, al manifestării active a setei de cunoaștere, al curiozității lor cu privire la
originea lucrurilor din jur. În familie copiii își însușesc primele cunoștințe, își formează primele reprezentări
și dobândesc experiențe morale. Părinții îi învață de timpuriu pe copii să înțeleagă ce este "bine"și ce
este"rău", ce este "permis"și ce este "interzis". Pentru unele fapte și acțiuni, copiii sunt încurajați și lăudați,
iar pentru altele sunt certați de către părinți.
În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații juste între membrii familiei. Ceea
ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciprocă dintre membrii familiei,
dragostea părintească rațională față de copii, consecvența și unitatea cerințelor pe care le formulează părinții
și ceilalți membri ai familiei față de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele
lor, încât devin pentru copii un exemplu de urmat.
Nici un copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul intelectual și moral, dacă nu se dezvoltă în
colectiv și prin colectivul de copii.
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LA ȘCOALĂ ȘI ACASĂ, NUMAI HRANĂ SĂNĂTOASĂ
PROF.INV. PRIMAR BONCEA NICULINA MARIA
LICEUL DE INFORMATICĂ “TIBERIU POPOVICIU” CLUJ-NAPOCA
 Titlul proiectului: ,,LA ȘCOALĂ ȘI ACASĂ, NUMAI HRANĂ SĂNĂTOASĂ”
 Descrierea activităților
 Domenii integrate: Domeniul cultural-artistic (arte vizuale + literatură + teatru)/ Domeniul educaţie
civică, voluntariat, proiecte caritabile/ Domeniul ştiinţific
 Activități
 Clasa a IV-a G - Proiect integrat pe o zi – ,,LA ȘCOALĂ ȘI ACASĂ, NUMAI HRANĂ
SĂNĂTOASĂ”
 Scopul activității/zilei: Îmbogăţirea orizontului socio-cultural, formarea şi dezvoltarea
comportamentelor pro-sociale prin cunoaşterea și conștientizarea de către copii a beneficiilor consumului
de fructe pentru sănătate și dobândirea unor deprinderi sănătoase în ceea ce privește alimentația/arta
culinară.
 Detalieri
Nr. Disciplina Tipul
Obiective
Indicatori de
crt și
activității
.
subiectul
reușită
impact
rezultat
1
Limba și Atelier de -identificarea unor 100% din elevi Senzibilizarea 23 de poezii
literatura
creație
elemente/ trasături au
realizat auditorilui prin realizate de
română
lietară
definitorii
ale compoziții
expunerea
elevi
fructelor
în literare pornind creațiilor
menținerea sănătății de la un fruct literare
,,Fructe
și rolul major al preferat
preferate
în versuri
acestora în viața
pictate”
oamenilor
Anexa 2
- realizarea unor
clasa a
poezii/creații
IV-a G
artistice
despre
fructul
preferat
îmbinând
diferite
modalități
de
exprimare
(
ritm/
melodie+desen/colaj
)
-realizarea
unor
creații literare prin
care să prezinte
experiența proprie
referitoare
la
importanța
consumării fructelor
- expunerea poeziilor
în cadrul formal/în
fața colegilor și
argumentarea celor
expuse/audiate.
2
Știinte
Activitate identificarea 100% din elevi Conștientizare 23 de elevi
în
proprietăților
și au identificat a importanței au relizat o
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,,Vitamine
pentru
tine”
Anexa 3
clasa
a
IV-a G

parteneria
t
cu
medicul
școlar

3

AVAP
Concurs
,,Fructul
de desene
preferat”
Anexa 4
clasa
a
IV-a G

4

Joc
și Joc de rol
mișcare

rolului pe care îl au
diferite vitamine din
fructele pe care
trebuie
să
le
consumăm periodic,
pe baza celor expuse
explorarea
caracteristicilor
fructelor
și
a
beneficiilor acestora
pentru creștere
-responsabilizarea
elevilor față de
menținerea sănătății
propriului organism
și a celor din jur
-conștientizarea unor
minime reguli de
igienă alimentară
-cunoașterea
structurii
și
funcționarii
organismului uman
în
raport
cu
consumul diferitelor
fructe;
recunoaștere
factorilor de risc ce
dăunează sănătății
pornind de la lipsa
consumului de fructe
-realizarea
unor
compoziții plastice
independente prin
diferite tehnici și
materiale având ca
punct de plecare
noțiunea de fruct
preferat
- redarea într-un
spațiu
plastic
complex a ideilor și
viziunii legate de
fructul/fructele
preferate
-prezentarea cât mai
complexă în cadrul
jocului
,,Fructele
buclucașe”
a
produselor
realizate/a desenelor
-asumarea
primit în

pe baza celor
expuse și prin
problematizare
vitaminele pe
care fructele le
conțin și rolul
acestora
în
creștere
și
dezvoltare

pe care o au
fructele
în
menținerea
sănățății.
Implicarea
activă a unui
număr
mai
mare de părinți
și
realizarea
unui
parteneriat
școală –familie
–cabinet
medical școlar
pentru
o
alimentație
care
promovează
hrana
sănătoasă
(
includerea a cel
puțin unui fruct
în pachețelul
pentru școală).

,,hartă”
a
vitaminelor,
prin
asocierea
fructului cu
vitaminele pe
care
le
conține și cu
beneficiile
acestuia.

100% din elevi
au redat prin
desen fructul
preferat,
precizând
în
sens
larg
viziunea asupra
acestuia
și
integrându-l
într-o
prezentare
personală

Prezentarea în
manieră
personală
a
fructelor
preferate
și
realizarea unui
,,TUR
AL
GALERIEI”
pentru
conștientizarea
diversificării și
a
rolului
acesteia
în
viața noastră.

23 de desene
cu fructele
preferate
Expoziție cu
lucrările
elevilor

rolului 100% din elevi Realizarea
23 de elevi
cadrul au participat la unui
raport au prezentat
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,,Parada
buclucașă
”
Anexa 5
clasa
a
IV-a G

jocului
,,Parada
buclucașă”
prin
verbalizare
și
implicare
-manifestarea unui
comportament
adecvat
pentru
caracterizarea
fructelor ,,găsite” în
contextul unui joc ce
cuprinde fructe și
legume ascunse/ pe
care trebuie să le
intuiască/ descopere
corelarea
informațiilor inițiale
cu cele descoperite
în cadrul / la finalul
jocului
-participarea activă,
afectivă
și
responsabilă
la
activitatea
desfășurată

jocul ,,Parada
buclucașă”,
manifestând
responsabilitat
e și implicare

referitor
la
beneficiile
aduse sănătății
de fructe în
detrimentul
alimentației de
tip fast food
sau dulciuri
Identificarea
raportului
aparență
–
esență.

fructele sau
legumele
găsite
pe
bancă și au
făcut
corelații între
ceea ce au
crezut
că
reprezintă
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 Număr participanţi: 23 clasa a IV-a G
 Data și locul desfășurării activității: -19.02.2021
- LICEUL DE INFORMATICĂ “TIBERIU POPOVICIU” Cluj-Napoca – sala 24 clasa a IV-a G
-activități individuale și frontale
POZELE VORBESC
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DUPĂ CHIPUL ȘI ASEMĂNAREA PĂRINȚILOR
BONTILĂ CODRUȚA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 TIMIȘOARA
Mama și tata sunt cele mai frumoase cuvinte indiferent în ce limbă sunt rostite, iar sentimentul de a
fi părinte este unic prin împlinirea și binecuvântarea sa. Copiii sunt adevărate comori, dar să fii un părinte
bun nu e deloc un lucru ușor. S-au scris mii de cărți de parenting și se vor mai scrie, dar oricât le-am citi,
nu vom găsi rețeta miraculoasă pentru a deveni părintele ideal. Mulți cunoaștem teoria, problema este însă
practica. Este foarte important să conștientizăm că noi, părinții, suntem cele mai elocvente exemple pentru
copiii noștri. La vârste fragede, psihicul caută modele de urmat. Copiii ne copiază întru totul. Modelul
oferit, în general, de adulţi este imitat întocmai de copil, înainte ca acesta să înţeleagă semnificaţia sa
educativă. Relaţiile familiale se răsfrâng asupra personalităţii copilului şi determină formarea sa
comportamentală.
Cei mai mulți părinți pornesc la drum în creșterea copiilor de la diverse idei preconcepute. Iată câteva
dintre acestea: copilul meu o să fie ceea ce eu n-am reușit să fiu, copilul meu o să fie un om de succes, o să
fie puternic și respectat, copilul meu n-o să treacă peste cuvântul meu, o să facă ce-i zic, etc. Dar probabil
cea mai răspândită dintre preconcepții este aceasta – copilul meu o să facă ce-i zic. De fapt, copiii nu fac
niciodată ceea ce li se spune, ci exact invers. Copilul este o copie a părintelui sau. El nu face ce i se spune,
el face ceea ce-l vede pe părintele său făcând. Dacă părintele e nevos, trântește lucruri prin casă, e mereu
nemulțumit, vorbește urât, minte și face orice ca să-și atingă scopurile, exact așa vor face și copiii lui,
indiferent ce le-ar spune părintele să facă. Copilul percepe ca normalitate și model de urmat ceea ce vede
în familie. El își copiază părinții, dar și pe alți adulți din preajma lui. Sfaturile, recomandările, vorbele trec
ușor pe lângă el, le uită, nu le dă importanță.
Comportamentul părintesc va genera modele de comportament la care se vor raporta întreaga viață.
Se va întâmpla rar să-și pună întrebarea “lucrul asta pe care l-am învățat de la părinți, chiar e bun?”. Practic
părintele creeaza un calapod pentru viața copilului. Și lucrul acesta începe de la vârste fragede. Când copilul
merge la grădiniță, este deja format după modelul familiei de proveniență. Așadar, educația bună începe
chiar de la stadiul de bebeluș. Părinții sunt datori să-și supravegheze vorbirea, gesturile, faptele, principiile
de viață, relațiile cu părinții și prietenii, raportarea la munca, etc. Sunt o grămadă de lucruri de lămurit și
pus în rânduială în viața viitorilor părinți înainte să vină pe lume copilul. Încă din momentul în care mama
află că este însărcinată, părinții au datoria de a-și adapta comportamentul și sentimentele la noua situație.
Ei trebuie să devină mai puțin nervoși, mai fericiți și pregătiți să se transforme într-un model potrivit pentru
copil.
Sunt multe persoane care se plâng de copiii lor ajunși deja adulți. Sunt nemulțumiți că nu fac ce ar
trebui, că au vieți ratate, ineficiente, împrăștiate. Și e adevărat. În unele situații apar probleme de relaționare
între copii și părinți. Se întâmplă adesea ca părinții să nu-și crească copiii așa cum trebuie la tinerețe, iar la
bătrânețe să aibă așteptări mari de la ei. Copiii oferă ceea ce au primit. Nu au cum să ofere ceva ce nu au.
Cine dorește ca atunci când ajunge la bătrânețe să aibă copii afectuoși și grijulii trebuie să ofere același
lucru atunci când ei sunt mici. Cine dorește ca ai săi copii să devină oameni mari, trebuie să îi crească cu
atenție și cu principii. Este o strânsă legătură între ceea ce se oferă și ceea ce se primește la schimb. Cine
oferă mult va primi mult. Foarte rar se întâmplă să nu fie așa, dar acestea sunt excepții. Dacă lucrurile
importante nu sunt făcute la vremea lor, nu are sens să așteptăm rezultate pozitive. Este ca și cum am aștepta
roadele unei semințe pe care nu am plantat-o atunci când trebuia.
Sistemul de valori, felul de a se comporta în societate, părerile, ideile, toate se construiesc cărămidă
cu cărămidă, de la vârste foarte mici. Pentru a fi bun educator trebuie să ne amintim de propria copilărie,
să retrăim sentimentele copilului de atunci, care se păstrează intacte şi, în loc să îndepărtăm acel copil, săl scoatem la iveală, să-l actualizăm. Să nu uităm că cel mai important “dar” pe care-l putem oferi copiilor
noștri este dragostea necondiționată. Copiii au mereu nevoie să fie apreciați, lăudați, încurajați și nu în
ultimul rând iubiți. Dacă ei nu simt asta din partea noastră sau dacă nu simt că pentru noi, viața lor reprezintă
cel mai important lucru, vor deveni frustrați mai târziu și le va lipsi încrederea în sine toata viața. În cele
mai multe cazuri, un părinte calm și fericit va avea un copil asemenea lui, la fel cum un părinte nervos și
violent va avea un copil cu probleme de comportament.

242

Părintele poate deveni un model cu adevărat abia atunci când își analizează îndeaproape stilul de
viață și comportamentul. Astfel va putea să facă schimbările de care este nevoie în ceea ce îl privește. Este
important să știe că în permanență niște ochi mici vor fi atenți la tot ceea ce spune și face și vor imita
acțiunile, datorită neuronilor în oglindă cu care sunt înzestrați. Din acest motiv, părintele este dator să
prezinte în fața propriilor copii cea mai bună versiune a sa.
Bibliografie:
1. Michiela Poenaru- Eu te-am făcut, eu te omor. Ghidul bunelor maniere pentru părinți, editura
Coresi, 2008;
2. Savatie Bastovoi, Antiparenting. Sensul pierdut al paternității, editura Cathisma, 2017;
Webografie:
1. https://www.terapiastrategica.ro/fii-un-model-pentru-copilul-tau
2. https://www.voios.ro/parintii-primul-model-al-copiilor
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE, CHEIA SPRE SUCCES!
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, BOR MARIANA FLOAREA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTRIȚA
Familia este mediul primar în care cresc copiii - indiferent de numeroasele forme pe care le poate lua
familia. Ea joacă un rol cheie în a oferi tuturor copiilor oportunități de învățare și șansa de a participa în
societate și în viață. În educarea „puiului de om“, părinții, educatorii, școala și societatea în general sunt
mijloacele cele mai importante. Fiecare copil este unic în felul lui, el este o minune irepetabilă şi ar fi păcat
ca prin acţiunea noastră să uniformizăm aceste individualităţi. Învăţătorul este şi va rămâne „izvorul viu”
al unei vieţi deloc uşoare, cu multe „cărări întortocheate”, cel care are misiunea de a-i conduce pe copii
spre „ţinta reuşitei”.
Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în
şcoală şi de la comunitate. 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 și experiența.
Familie poate să exercite o influență pozitivă sau negativă care să persiste tot restul vieții. 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.
In ziua de astăzi educaţia este un fenomen social de transmitere a experienţei de viaţă a generaţiilor
adulte şi a culturii către generaţiile de copii şi tineri, in scopul pregătirii lor pentru integrarea în societate.
Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia, biserica…, totul educă: oamenii, lucrurile,
fenomenele, dar în primul rând și în cea mai mare măsura – oamenii. Între aceștia primul loc îl ocupă
părinţii si 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 viitoare, iar copilul trebuie pregătit
corespunzător.
Şcoala este instituţia în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul
decisiv care contribuie la formarea unui om apt, capabil să participe la dezvoltarea societăţii, să ia parte
activă la viață, să fie pregătit pentru muncă. Menirea şcolii este acea de a înzestra elevii cu un bagaj de
cunoştinţe cât mai mare, dar şi de a stimula calitatea de om.
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni educative pe care
copilul le primeşte sunt cele din familie, acolo se conturează caractere. Atât părinţii cât și educatorii în
timpul procesului de învățământ trebuie să intervină în numeroase situaţii pentru a corecta comportamentul
copilului. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi din şcoală este una recomandabilă dar şi obligatorie,
pentru că de multe ori pe măsură ce copiii evoluează, părinţii au de înfruntat alte şi alte probleme care se
ivesc la o altă categorie de vârstă şi care se repetă la generaţiile următoare.
După cum un tâmplar nu lucrează în acelaşi mod şi bradul și stejarul, tot aşa şi părinții trebuie să ţină
cont de ,,lemnul” fiului sau fiicei lor, a elevului sau elevei noastre, adică de elasticitatea şi rezistenţa
,,capitalul său biopsihic” pentru a şti ce putem face din el fără prea multe riscuri.
Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, ele asigură întro mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială.
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă, depăşirea stereotipurilor şi
continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor. Cercetările confirmă că indiferent de
mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor,
rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon
şcolar si scăderea fenomenului delicvenţei.
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Câteva principii ale colaborării familie şcoală:
 Copiii să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie şcoala, centrată pe învăţare;
 Să ofere tuturor părinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale copiilor
lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală,
 Colaborarea familie şcoala să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi, drept cadru de
sărbătorire a realizărilor, a performanţelor deosebite,
 Relaţia dintre cele două instituţii atât de importante să constituie fundamentul restructurării
educaţionale şi al reînnoirii comunităţii;
 Eficienţa profesională a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului personal al şcolii să
fie maximizată prin dezvoltarea unor abilitaţi concrete, esenţiale, conexiuni cu părinții şi comunitatea.
Scopurile aferente acestor principii ar fi:
 Să ajutăm şcolile să privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi nu ca pe un ultim
refugiu, în promovarea învăţării şi dezvoltării.
 Să stabilim colaborarea şcoală–familie la nivel naţional, ca pe un standard al politicilor şi
practicilor educaţionale.
Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. Atunci când părinții,
elevii şi ceilalți membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în educaţie, în jurul elevilor se
formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele
reprezintă o componentă esenţială în organizarea şi desfăşurarea activităţii în şcoală şi în clasele de elevi.
Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice.
Implicarea părinților în viața activă a școlarului este foarte importantă, deoarece copiii dacă sunt ajutați
devin mai motivați și mai ambițioși în tot ceea ce fac. Parteneriatele de succes școală-familie necesită o
colaborare reciprocă susținută, sprijin și participare din partea personalului școlii și a familiilor iar
activitățile pot afecta direct succesul învățării copiilor.
Implicarea părinților în viața micului școlar îl face pe acesta să fie mai încrezător în sine, în forțele
proprii și mai puternic putând să depășească toate obstacolele pe care le întâlnește nu doar la școală ci și în
viața de zi cu zi. Dialogul cu familia este unul din elementele indispensabile ale reușitei școlare.
Bibliografie:
1. Cerghit, Ioan, Neacşu, Ioan, Negreţ Dobridor Ioan, „Prelegeri pedagogice”, Editura Polirom,
Iaşi, 2001
2. Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004
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IMPORTANTA ȘCOLII ÎN EDUCAȚIA ELEVULUI
BORDEA ELENA
LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU, JUD. OLT
Consider că rolul școlii este foarte important în viața oricărui copil. Pentru întărirea atașamentului
dintre școală și copil este nevoie ca părintele să înțeleagă cu adevarat semnificația și valorile acestui termen,
precum și modul în care școala ajunge să influenteze dezvoltarea intelectuală a copilului.
Din punct de vedere al părinților, definirea rolului școlii este foarte diferită. Aceasta cu atât mai mult
cu cât fiecare părinte a avut o experiență personală (plăcută sau neplăcută) în postura de elev. Unii părinți
văd școala ca pe un laborator în care copilul, odată introdus, este supus unor operații științifice. În urma
acestora, se presupune că, după câțiva ani, el va deveni mai deștept, mai învățat, mai luminat. Părinții din
aceasta categorie manifestă deplină încredere în instituția de învățământ, fără să se implice în mod deosebit
în activitatile pe care le desfașoară ea.
În primul rând școala este instituția care organizează trăirea unei experiente de învățare. Ea urmărește
atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode și mijloace științifice. Școala informează și formează
elevii ținând cont de anumite principii, având grijă să evalueze modul în care obiectivele au fost atinse. Prin
urmare, școala nu este singurul laborator în care copilul învață ci doar unul dintre ele, mai specializat și
competent în domeniul educației decât altele. E bine ca părintele să aibă încredere în școală, dar pentru ca
educația copilului să se ridice la nivelul așteptat, el trebuie să se implice, să colaboreze cu personalul
didactic pentru ca metodele și obiectivele propuse să fie convergente.
De asemenea, chiar dacă ”școala vieții” are un rol important în viața fiecăruia dintre noi, aceasta s-a
dovedit a fi de multe ori insuficientă. De aceea, o educație dobândită în mediul școlar a reprezentat
întotdeauna o bază foarte bună peste care s-a clădit experiența de viață. Pentru unii părinți o școală bună
este instituția în care li se dă voie copiilor să își dezvolte nestingheriți personalitatea.
În al doilea rând, indiferent de situație, nu trebuie să negăm faptul că școala este o instituție educativă
destul de importantă, cu reguli stricte ce trebuiesc a fi respectate în așa fel încât copilul să beneficieze de
cea mai bună învățare. Solicitările cadrelor didactice nu fac altceva decât să il ajute pe copil să se identifice
din punct de vedere profesional în societate, determinând capacitatea acestuia de învățare și acumulare a
cunoștințelor necesare pentru viață.
Prin școală, copilul va putea interacționa cu colegii de clasă, va reuși să se integreze într-un mediu
social nou, va dobândi anumite abilități practice de învățare a limbilor străine ori de mânuire a
calculatorului. Acesta va fi învățat, ascultat și evaluat cu regularitate în așa fel încât profesorii să se asigure
că micuțul a acumulat cantitatea de cunoștinte necesare pentru parcurgerea fiecărei perioade de studiu,
folositoare în anii de mai târziu. Dacă părintele manifestă nemulțumire fată de cadrul dicactic, iar copilul
este conștient de acest lucru, peste câțiva ani va întâmpina probleme de disciplină create de copil.
În concluzie, dacă atitudinea părintelui față de școală și față de cadrul didactic este indiferentă sau
potrivnică, copilul va surprinde repede acest lucru și va învăța să manifeste negativism față de orice formă
de autoritate (inclusiv și în mod special față de părinți). Dacă părintele doreste ca fiul / fiica sa se dezvolte
armonios, să învețe respectul față de reguli și autorități, este bine să coopereze cu cadrele didactice iar dacă
există nemulțumiri sau divergențe de opinie în ceea ce privește metodele dascălului, e bine ca părintele să
comunice cu acesta, fără a-și manifesta dezaprobarea sau nemulțumirea de față cu copilul.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF.EDUCATOR BALÁZS MONICA,
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA,
ȘIMLEU SILVANIEI

Un factor important în viața cotidiană este educația. Mulți factori și materiale împlinesc această
perspectivă. Pentru a primi o privire în ansamblu este nevoie să definim educația și importanța educației în
familie.
Educația începe în familie. Mama este prima persoană care începe educația copilului. Cercul
educației cu persoanele care pot avea impact asupra copilului se lărgește și se adaugă restul membrilor
familiei. La grădiniță copilul se întâlnește cu alte pesoane. Aici primește primele instrucțiuni pentru
pregătirea în viața de zi cu zi. Aici se cer anumite reguli și respectarea lor, dar totodată dobândește și
experiență.
Începerea școlii îi arată o altă viziune. După anturajul familiei, un alt factor plin de așteptări va fi
mediul înconjurător. Schimbarea, noul mediu este un nivel greu de urcat pentru toții, dar mulți copii
acceaptă lucrul aceasta.
Pentru un progres în mod pozitiv în afară de cele enumerate mai sus, este nevoie de un mediu sigur.
Un punct de sprijin aduce familia. De aceea este important ca în familie copilul să primească o educație
sănătoasă, cu respectarea regulilor, consecința neascultării, și consistența, ca aceasta să fie mai precisă.
Importanța educației este în relația dintre educator și copilul educat. Educatorul dezvoltă
personalitatea copilului conștient, planificând un sistem educațional.
După teoria lui J. Locks, un filozof englez ,,tabula rasa", sufletul copilului în momentul nașterii este
o foaie inocentă, curată, pe care se adaugă educația din mediul înconjurător, dobândind cunoștințele folosite
pe parcursul vieții. Chiar dacă nu toată lumea este de acord cu această afirmație, dar are mare dreptate
pentru că un copil primește primii stimuli și instrucțiuni din mediul înconjurător.
Familia va fi întotdeauna un sprijin pentru copil.
Bibliografie:
1. Băban, A.(coord.) (2001), Consiliere educațională, Editura Psinet, Cluj- Napoca.
2. Catrinel, A. Ș, și Kállay, É., (2007), Dezoltarea competențelor emoționale și sociale la preșcolari,
Editura ASCR, Cluj Napoca
3. Gherguț, A (2013), Sinteze de psihopedagogie specială, Editura Polirom, Ediția III-a, Iași
4. Potolea, D. şi Păun, E., (coord), (2002) Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri
aplicative, Editura Polirom, Iaşi.
5. https://citapedia.ro
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EDUCATIA IN FAMILIE
BALICI CRISTINA,
ŞCOALA GIMNAZIALA ,,SAMSON BODNARESCU”,
GALANESTI, SUCEAVA
De-a lungul anilor termenul de educaţie a primit diferite definiţii, clasificări şi interpretări. În
rândurile următoare ne propunem să evidenţiem câteva forme ale educaţiei, cu precădere educaţia în
familie.
Educaţia reprezintă maniera prin care societatea transmite noilor săi membri, într-o manieră
conştientă şi organizată, cunoaşterea, valorile, credinţele, modurile de comunicare specifice cu scopul
dezvoltării potenţialului individual necesar adaptării la societatea sau cultura din care face parte individul.
(cf. Doina Maria Schipor, Carmen Cornelia Balan, Psihologia educaţiei, p.13, 2009). Aşadar, educaţia este
un proces continuu şi complex care nu se desfăşoară la întâmplare, ci după nişte scopuri şi idealuri impuse
de societate într-o anumită perioadă.
În primii ani de viaţă educaţia se realizează în familie, aşadar, nu presupune un mediu organizat, dar
cu siguranţă urmăreşte nişte obiective şi anume formarea deprinderilor viitorului om social.
În societatea actuală termenul de ,,cei şapte ani de acasă” ar putea fi considerat învechit deoarece
inserţia în mediul social organizat a copilului se face mult mai devreme, însă, cu siguranţă, educaţia primită
în familie în primii şapte ani de viaţă este definitorie pentru formarea şi dezvoltarea individului.
Mama, modelul suprem pentru copil, este cea care sădeşte primele valori, credinţe, deprinderi şi
cunoştinţe în procesul de dezvoltare al acestuia. Mediul familial reprezintă liantul între copil şi societate,
acesta asigură trecerea prin toate stadiile de dezvoltare ale copilului, de aceea climatul din familie contribuie
decisiv la modul de dezvoltare al copilului, la formarea caracterului şi personalităţii acestuia.
Deprinderile de bază, cum ar fi alimentaţia sănătoasă sau igiena personală se invaţă în mediul
familial în primii ani de viaţă. Aceste deprinderi vor influenţa dezvoltarea fizică, şi nu numai, a copilului şi
a viitorului adult, punându-şi amprenta asupra întregii personalităţi a acestuia.
Tot în mediul familial copilul învaţă cele mai importante reguli de comportament, cum ar fi: respectul,
politeţea, sinceritatea, cinstea, ordinea, răbdarea etc. Vârsta la care copilul învaţă aceste reguli de
comportament corespunde inserării într-un mediu educaţional organizat, şi anume grădiniţei, prin
colaborarea acestor doi factori se asigură un climat propice dezvoltarii armonioase a copilului.
Totodată dezvoltarea vocabularului copilului depinde de modelul oferit de părinţi copiilor, volumul
de cuvinte, precum şi calitatea acestora depind de modelul parental. Tot de la părinţi, copilul învaţă ce e
frumos şi ce e urât, ce e bine şi ce e rău, ce este drept şi ce nu este drept.
În concluzie, putem spune că educaţia este un proces continuu care începe în familie şi continuă ca o
colaborare a familiei cu celelalte instituţii care au aceleaşi obiective, idealuri şi scopuri, şi anume educaţia
şi dezvoltarea fiecărui individ în parte.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. BALINT ALECSANDRA-MARIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 TIMIȘOARA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAG, JUD.TIMIȘ
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului acestuia până merge la şcoală.
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 7 ani de
acasă.
Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi,
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Dragostea cu
care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe.
Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre
învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod
pozitiv regulile transmise de aceştia.
Portretul copilului care are cei șapte ani de acasă este relativ simplu: politicos, manierat, ascultător,
înțelegător și mai presus de toate, respectuos. Dar pot fi întâlnite toate aceste aspecte și într-un copil plin
de energie, cu dorință de joc, de mișcare, mereu nerăbdător să scape de sub observația critică a adulților?
Greu de crezut, dar totuși, dacă ele sunt sădite și îngrijite cu atenție de familia responsabilă, atunci cu
siguranță le vom regăsi și în adultul de mai târziu.
Ce putem spune despre cei șapte ani de acasă în contextul actual, în care copiii, în marea lor
majoritate, sunt privați de prezența și educația părinților, unii chiar și a bunicilor, educația lor fiind preluată
de bone sau de asistenți maternali, în cazul copiilor abandonați? Au ei parte de modele solide pentru adultul
de mai târziu? Din păcate, grădinițele și școlile sunt pline de copii anxioși, dezorientați, lipsiți de încredere,
lipsiți de sentimentul propriei valori, agitați, nervoși, dependenți de prezența tabletelor și a calculatorului,
dar de la care părinții cer prea mult. Sunt și copii care participă la multe activități extracurriculare pentru
că părinții vor și își permit, dar mulți sunt copii cărora le lipsesc educația, atenția, timpul petrecut alături de
părinți.
Părinții trebuie încurajați să înțeleagă că a avea un copil implică, în primul rand, prezența lor efectivă.
Zâmbetele de încurajare, îmbrățișările de bucurie și recunoștință, mama severă, în spatele căreia stă mama
duioasă, dragostea pe care părinții o împărtășesc, siguranța și respectul trăite în familie sunt realul
fundament al dobândirii educației celor șapte ani de acasă.
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EDUCAȚIA RELIGIOASĂ ÎN FAMILIA CREȘTINĂ
BALOGH FLORICA MARIOARA
LIC. TEORETIC „N. JIGA” TINCA
Motto: "Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără
viaţă, dar educatorul creează un chip viu: uitându-se la el se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu.
Şi oricine poate fi dascăl, dacă nu al altora, cel puţin al său." Sfântul Ioan Gura de Aur
Familia a ocupat un loc central în învăţătura noastră creştină despre viaţă, fiind înţeleasă drept cea
mai însemnată alcătuire socială, de care depind dezvoltarea, stabilirea şi, mai ales, existenţa întregii omeniri.
Omul începe din copilărie să descopere taina iubirii şi a unităţii – ca opuse urii, egoismului şi dezbinării –
mai întâi înlăuntrul acestei mici biserici, care este familia sa. Educaţia aşa cum spune C. Cucoş “este o artă”
iar părinţii sunt consideraţi de către Sf. Ioan Gură de Aur adevăraţi artişti, care urmăresc realizarea unor
adevărate opere de artă, în care acordă o importanţă deosebită mamei. El aseamănă activitatea mamei de
educare a copilului, “cu slujirea învăţătorească a Mântuitorului, cu modul în care îşi îndruma El apostolii
şi ucenicii.” Dacă cineva nu ştie ce este iubirea, nu-l va putea cunoaşte pe Dumnezeu care este Iubire".(I
Ioan 4, 8).
De educaţia religioasă sunt responsabili mai mulţi factori principali, dintre care amintim: familia,
Biserica, şcoala, etc.. Sufletul copilului trebuie să rămână curat chiar şi atunci când va ajunge la vârsta
adultă, iar de acest lucru sunt răspunzători, în primul rând, părinţii. Ei sunt primii care modelează sufletul
copilului, lăsându-i cea mai de preţ moştenire: credinţa creştină. Educaţia creştină are un rol important în
păstrarea sfinţeniei familiei. Educaţia creştină este optimă atunci când iubirea dintre membrii familiei imită
iubirea dumnezeiască dintre persoanele Sfintei Treimi. Astfel, Tatăl şi Fiul îşi răsfrâng iubirea asupra
Duhului Sfânt, Tatăl şi Duhul Sfânt asupra Fiului, Fiul şi Duhul Sfânt asupra Tatălui. Aşa trebuie să fie şi
în familie: tata şi mama să-şi îndrepte toată iubirea asupra copilului, tatăl şi copilul asupra mamei, mama şi
copilul asupra tatălui. Această solidaritate de răsfrângere a iubirii este cea mai bună pază de înlăturare a
egoismului, care poate constitui pentru orice om o mare şi grea ispită. În familie, întotdeauna trebuie să se
dea întâietate valorilor religioase, în raport cu cele de ordin material. Cea mai preţioasă moştenire pe care
o putem lăsa copiilor noştri constă nu în cele materiale, ci în cele de ordin spiritual. Principala grijă a
părinţilor este să-i asocieze pe copii la viaţa şi rugăciunea Bisericii, deprinzându-i să se roage în fiecare zi
şi să manifeste înţelegere faţă de semenii lor. Cea mai importantă datorie a părinţilor în educarea copiilor
este deci cultivarea spirituală. Sfaturile bune ale părinţilor şi exemplul pe care aceştia îl dau au o valoare
deosebită pentru copii. Scopul educaţiei este pregătirea şi formarea copiilor pentru viaţă. Sfânta Scriptură
recomandă părinţilor:
- să educe copiii în spiritul dreptăţii. “Drepţii vor moşteni pământul şi îl vor locui în veacul veacului.”
(Ps. 36, 29);
- să trezească în sufletul lor dragostea de muncă, să combată lenevia. “Cea mai scumpă comoară
pentru om este munca.” (Prov. 12, 27);
- să cultive ideea de pace;
- să cultive sentimentul de dragoste şi respect faţă de colectivitate. “Cel ce se însoţeşte cu cei înţelepţi
ajunge înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu cel nebun se face rău.” (Prov. 12, 20). Părinţii trebuie să cultive
de timpuriu aceste virtuţi.
În cadrul relaţiei copil-familie-şcoaIă-Biserică-societate, putem vorbi de următorii factori: copilul
este cel pe care dorim să-l educăm, familia este cea în mijlocul căreia el trebuie să primească primele
noţiuni, Şcoala trebuie să suplinească lipsurile educaţiei morale şi religioase, prin Biserică se desăvârşeşte
lucrarea educativă din şcoală, iar prin societate se străduiesc să regăsească legătura dintre Evanghelie şi
cultura românească. Dacă în urma acestei lucrări înfăptuite cu ajutorul familiei, şcolii şi bisericii elevul
devine un creştin adevărat, scopul este realizat pe deplin: elevul iubeşte pe Dumnezeu şi pe oameni. Un om
credincios va arăta oamenilor din jur, semenilor lui, iubire şi va combate ura, dezbinarea, duşmănia,
necinstea. Prin exemplul său va străluci în mijlocul semenilor săi faptele sale. Copiii noştri sunt societatea
de mâine. Trebuie să le transmitem toate valorile pe care cultura şi civilizaţia le poartă în ea. Astfel, poporul
nostru va putea să-şi menţină unitatea spirituală. Luând aminte la îndemnul Mîntuitorului Iisus Hristos,
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«Lăsaţi copii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor» (Matei 19, 14),
trebuie să cultivăm prin rugăciune şi fapte bune legătura familiei cu Hristos şi cu Biserica Sa, pentru a sfinţi
viaţa părinţilor şi a copiilor şi pentru a ajuta societatea umană să cultive în interiorul ei pacea, comuniunea
şi solidaritatea”. În concluzie, în familia creştină trebuie să se cultive toate virtuţile necesare vieţii creştine,
copilul fiind deprins să asculte, să respecte, să fie recunoscător, modest, harnic, cinstit, iubitor de dreptate,
de pace. Putem spune că familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deoarece ea
formează şi modelează persoana umană; e o prelungire a Bisericii în lume şi o aducere a lumii în Biserică.
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RELAȚIA ŞCOALĂ - FAMILIE
PROF. BALTA MIRELA BOGDANA
Partener tradiţional al şcolii, familia se defineşte atât ca instituţie socială, cât şi ca grup specific
constituit din persoane care sunt unite prin legături de căsătorie, sânge sau adopţiune (Sumpf, 1993).
Climatul familial este dat de totalitatea relaţiilor sociale între membrii familiei. Fiecare familie
influenţează atât copiii care sunt elevi ai unităţilor de învăţământ, cât şi adulţii cu status de părinte, care
reprezintă parteneri reali sau virtuali ai şcolii. Cunoaşterea mediului familial din care provin elevii
constituie o condiţie sine qua non pentru succesul demersului educaţional şi pentru reuşita parteneriatului.
Cunoaşterea familiei ca partener potenţial trebuie să se orienteze către:
- trăsăturile, calităţile, problemele sale specifice;
- statutul pe care elevul îl are în cadrul familiei;
- valorile şi normele pe care le promovează;
- avantajele pe care le poate câştiga în cadrul parteneriatului;
- beneficiile pe care le poate aduce şcolii, ca partener real.
Cei mai apropiaţi asociaţi educativi ai şcolii au fost, sunt şi vor fi părinţii elevilor. Familia îi educă
nu numai ca părinţi şi ca oameni, ci şi ca membri ai unei colectivităţi în mijlocul căreia se creează o infinitate
de situaţii care contribuie la formarea dinamismelor socio-afective.
Parteneriatul educaţional este considerat în prezent, la nivel mondial, ca strategia aptă să rezolve
unele din problemele complexe ale educaţiei. Familia influenţează atitudinea copilului faţă de învăţătură,
de aceea, şcolarizarea nu se poate realiza deplin fără participarea activă a părinţilor.
În relaţiile dintre şcoală şi părinţi pot să apară disfuncţii generate de:
- limitele în strategiile şcolii din domeniul parteneriatului;
- bariere în comunicarea interpersonală;
- lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu evoluţia propriilor copii;
- carenţe atitudinale şi comportamentale la nivelul părinţilor, dar şi al profesorilor;
- problemele severe cu care se confruntă unele familii;
- marginalizarea sau automarginalizarea unor familii defavorizate
Pentru a depăşi aceste bariere, trebuie asumate ca priorităţi:
- elaborarea şi aplicarea sistematică a unor proiecte centrate pe parteneriatul cu părinţii;
- sensibilizarea şi atragerea familiei;
- transformarea comitetelor de părinţi în structuri active şi dinamice;
- ameliorarea modalităţilor de informare a părinţilor;
- diseminarea unor informaţii clare cu privire la şcoală cu activităţile şi problemele ei;
- organizarea unor activităţi extraşcolare diversificate în regim de parteneriat.
Clădirea parteneriatului este un proces care are loc prin intermediul unor paşi bine gândiţi, care au
drept scop construirea unei relaţii de încredere cu şcoala, cadrele didactice şi ceilalţi experţi. Pe baza acestor
paşi iniţiali, familiile pot dezvolta încredere în colaborare, în postura de parteneri cu drepturi egale. Pe
termen lung, constituirea acestei încrederi va crea sentimentul conştientizare a forţelor proprii şi de
proprietate, fapt ce va face ca familiile să poată deveni „partenere” în şcoală.
Primul pas ar fi un schimb de informaţii referitoare la copil. O variantă posibilă este ca familiile să
descrie un profil al copilului, descriindu-i aptitudinile, interesele, reperele în dezvoltare etc.
Relaţia de parteneriat constă în coordonarea acţiunilor între părinţi şi cadre didactice astfel încât
obiectivele de realizat, metodele folosite, formele de organizare şi de evaluare a activităţii să fie comune.
Părinţii şi profesorii/diriginţii vor învăţa unii de la alţii pentru a alege împreună varianta cea mai bună
pentru copil. Dacă se caută soluţii eficiente pentru problemele care se nasc din complexitatea actului
educativ, parteneriatul educaţional cu părinţii va fi înţeles ca una dintre strategiile de bază ale şcolii.
Parteneriatul între şcoală şi familie şi-a demonstrat eficienţa pretutindeni unde a fost aplicat, dacă se
respectă anumite condiţii de realizare a acestuia:
- părinţii să fie pecepuţi de către cadrele didactice ca persoane active şi valoroase pentru educarea
copiilor;
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- părinţii să se implice în mod concret în luarea deciziilor referitoare la activităţi extraşcolare, la
modificarea orarului, la stabilirea disciplinelor opţionale etc.
- responsabilitatea pentru evoluţia copilului este împărţită între şcoală şi părinţi.
Cadrele didactice trebuie să renunţe la poziţia de putere, de superioritate în relaţia cu părinţii şi să-şi
asume propria responsabilitate pentru eşecurile copilului. La rândul lor, părinţii trebuie să se implice în
viaţa şcolii.
Părintele ajută voluntar în activitatea didactică, oferindu-se ca resursă de învăţare:
- se informează în legătură cu organizarea procesului instructiv-educativ şi cu modul de conducere în
şcoală;
- susţine motivaţia pozitivă a copilului pentru învăţarea şcolară;
- devine o sursă complementară de informaţie pentru şcoală, în legătură cu comportamentul copilului
în familie;
- este resursa educaţională prin experienţa sa de viaţă şi de cunoaştere;
- este un educator important pentru copiii săi;
- este iniţiatorul schimbării în şcoală, analizând critic viaţa şcolară şi intervenind cu sugestii de
ameliorare atunci când este posibil.
Pentru ca scopul parteneriatului să fie eficient, se pot desfăşura activităţi comune la care să participe
elevii şi părinţii lor. Astfel, activităţile devin benefice, productive, finalizându-se printr-o evaluare raportată
la nivelul atingerii obiectivelor urmărite prin discuţii şi măsuri propuse pentru soluţionarea problemelor
ivite.
Așadar, atât familia cât şi şcoala nu-şi pot realiza pe deplin obligaţiile ce le revin fără o colaborare
strânsă. Activitatea de acasă este o continuare a activităţii pedagogice de la şcoală. Familia este aceea care
îi supraveghează, îi îndrumă şi îi verifică activitatea. Funcţia socio-educativă a familiei nu încetează toată
viaţa.
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MAMA-REPER DE VIAȚA ȘI DE EDUCAȚIE
PROF. SORINA BALTAC
ȘC. GIM. „TUDOR VLADIMIRESCU”-PITEȘTI
M-am tot întrebat ce poate face școala pentru copiii ai căror părinți sunt absenți din viața lor? Mă
refer la acel tip de absenteism în care părintele există fizic, dar nu petrece timp cu copilul său, din diverse
motive: fie lucrează de dimineața până seara, fie este plecat în altă țară pentru a munci, fie nu știe să petreacă
timp cu copilul.
Este extrem de dificil să înlocuiești un părinte, iar școala, deși are merite uimitoare în dezvoltarea și
evoluția unui copil, nu poate suplini acea parte din cei „7 ani de acasă”. Se observă în comportamentul
copiilor, care petrec timp cu părinții lor, o stabilitate emoțională, o putere în luarea deciziilor, încredere în
forțele proprii, dorință de colaborare, întrajutorare și sprijin pentru colegii lor sau alte persoane cu care
interacționează. De asemenea, aceștia pot trece mai ușor peste dezamăgiri, transformând sentimentele
negative în trăiri și emoții constructive.
Deci, familia este temelia unui copil, este stâlpul pe care se sprijină atunci când are nevoie, este
reperul spre care se îndreaptă atunci când trebuie să apeleze la valorile sociale, morale, educaționale etc.
Să ne oprim asupra mamei, deoarece este martie, luna în care se face cu precădere referire la ființa
care dă viață. Iubirea maternă reprezintă prima formă de afectivitate pe care un copil o percepe. Acesta
reușește să exploreze lumea, prin intermediul mamei, aceasta fiind cel mai sigur fir de care se prinde în
primele zile de viață. Tot mama se prezintă în fața copilului ca fiind prima autoritate, ea stabilind reguli,
obligații, programe, forme morale, modele, conduite. De aceea, simbolul fundamental al feminității este
reprezentat de mamă.
Pentru copii, mama este eroul principal al acestei lumi, iar în aceste zile, indiferent că se găsesc la
școală sau acasă, toată atenția copiilor se îndreaptă către mamă. La ora de dirigenție, elevii clasei a V-a B,
au încercat să-și exprime trăirile, acoperind întreg spațiul din clasă cu emoții și bucurie. Au realizat
felicitări, au scris urări, au așternut pe hârtie gânduri și dorințe pentru cea mai iubită ființă, totul „din suflet,
pentru mama”.
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RECURS LA MEMORIE: CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA...
PROFESOR: BĂNĂDUC PĂTRUȚ-NICOLAE
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „EPISCOP IOAN POPASU” CARANSEBEȘ
Când educația (tardivă) nu are acces la principiile elementare ale comportamentului uman în general,
facem apel la expresia arhi-cunoscută: „ai cei 7 ani de acasă” sau „nu ai cei 7 ani de acasă”. Cred că s-au
scris tratate știute și neștiute, s-a vorbit și s-a dezbătut cu timp și fără timp impactul și necesitatea construirii
unui fundament timpuriu și solid, în același timp, pentru instruirea copiilor, în particular. Dar, de prea puține
ori am evaluat practic, ca un copil încă elev, această realitate permanent conectată la educația pe tot
parcursul vieții...
Așadar:
...am auzit în atâtea rânduri aceste cuvinte... Ori de câte ori, mici fiind, ne jucam în fața caselor, nu
se putea să nu răsară ca din pământ câte-o doamnă mai în vârstă, care să ne facă observație că am bătut
mingea în fața curții ei, sau că am sărit un gard într-o livadă. Atunci, luând un ton supărat, inevitabil,
aruncă cuvintele incriminatoare: „Voi nu aveți cei șapte ani de acasă?!”. Iar noi, după ce ne îndepărtam
spășiți, ne puneam nedumeriți întrebarea: „Ce-or fi acești ani, atât de importanți, pe care nu îi avem la
noi niciodată, fix atunci când ne trebuie?” Însă, am mai crescut, și am aflat, surprinși, înțelesul... Și le-am
mulțumit celor cărora ne-au crescut...
În clasele primare, expresia arhi-cunoscută a fost înlocuită cu „educație”, în gimnaziu cu
„cultură”... Încet-încet, „cei 7 ani” au fost dați uitării. Nu mai eram certați pentru săritul gardurilor,
fiindcă acum nu le mai săream. O parte din copilul din noi murise odată cu ultima minge spartă de vecina
furioasă. Nu mai aveam acea inocență a necunoașterii. Zburasem în altă sferă, în care jocul era pe locul
doi. Însă acumulasem cunoștințe noi, eram inițiați în ale învățăturii, iar regulile de bune maniere erau un
lucru deja de la sine înțeles. Nimeni nu ne mai atrăgea atenția. Nimeni nu mai dădea vina pe părinții noștri
dacă nu făceam ceva bine. Doamna învățătoare urmase să fie cea responsabilă de comportamentul nostru.
Apoi, doamna dirigintă... Fiecare a clădit ceva la ceea ce noi urma să fim.
Privesc acum retrospectiv și mi se pare că „cei șapte ani de acasă” nu sunt numai „șapte”, și nu
sunt numai „de acasă”. Toți anii vieții noastre îi putem numi astfel. Căci în fond, ce sunt acești „șapte”?
Sunt anii formării, cei mai importanți, definitorii pentru caracterul nostru, în care învățăm cele mai
esențiale și importante lucruri. Însă, oare nu întreaga noastră existența este o lecție continuă? Oare nu
acumulăm informații noi în fiecare clipă, fără să ne dăm, poate, măcar seama de aceasta? Mă gândesc că,
oricât de mult am trăi, tot nu ne-am putea însuși toate cunoștințele... Așa că, fiecare moment este o pagină
de manual viu pe care o memorăm integral, și pe care nu o mai uităm niciodată, la fel ca sfaturile bunicii
din vacanțele de vară...
...Anii continuă să se numere pentru noi ca fiind „de acasă”, în liceu... Mama și tata au rămas, așa
cum este firesc, lângă noi, la fel ca în prima zi, în care ne-am născut... Însă acum, avem și alți părinți:
profesorii. Care, în familia extinsă de la clasă, ne cresc și ne dau sfaturi cu care să putem străbate prin
negura lumii acesteia. În micul nostru liceu, am învățat din nou ce înseamnă cu adevărat „a învăța”...
Aici am învățat că poți sări gardul și te poți juca cu mingea la orice vârstă, poți fi copil la orice
vârstă, și te poți bucura de tot ce a lăsat Dumnezeu pe pământul acesta la fel de mult la șapte ani, sau la
șapte zeci... iar asta nu te împiedică cu nimic în a fi un savant, sau un doctor, sau un judecător... Fiindcă,
trebuie să fii înainte de toate OM... așa cum te învață „cei șapte ani de acasă”.
Așa cred că ar gândi copilul/ elevul din mine atunci când aș face recurs la „cei șapte ani de
acasă”...cumulat cu factorul bunului simț ce provoacă purtarea de gentleman din vechiul proverb englezesc:
„Politețea nu costă nimic și cumpără orice”!

256

EDUCAȚIA ȘI FAMILIA
PROFESOR VERONICA BĂNICĂ
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV – BRĂILA
Dezvoltarea corectă a copilului începe din familie, părinții având un rol de bază în acest proces de
lungă durată. Comunicarea permanentă și atenția pe care mămicile și tăticii trebuie să le ofere din plin celor
mici vor fi abordate neapărat într-o manieră constructivă, încă de la naștere. Din păcate, unii părinți încearcă
să facă educație prin amenințări, pedepse fizice, țipete și jigniri, considerând că, dacă vor fi mai blânzi,
atunci își vor pierde din autoritate. Provocările parentale sunt foarte numeroase și, uneori, îi surprind pe
adulți cu garda jos. Relația sănătoasă părinte-copil și educația pozitivă pot deveni realitate cu răbdare, iubire
și cu cât mai multe informații în ce privește interacțiunea cu micuțul.
Reușita în viață este garantată de modul în care sunt educați și îngrijiți copiii mici, mai ales a celor
care provin din familii cu situații sociale dificile. Membrii acestora rămân baza dezvoltării sănătoase,
micuții având nevoie de mai multe „ingrediente” pentru a duce o existență fericită și pentru a atinge succesul
în viață.
Educarea copilului începe încă de la naștere. Acest lucru ajută la modelarea personalității omului.
Așadar, familia exercită o influență adâncă asupra celor mici, care acumulează din acest mediu o mulțime
de cunoștințe, atitudini, deprinderi, modele și obișnuințe de comportament.
Ce este educația? Se poate spune că reprezintă un ansamblu de acțiuni și de influențe pe baza cărora
o persoană progresează pe toate planurile în drumul ei spre a deveni un cetățean responsabil și integrat
social. Platon era cel care definea educația ca fiind o ”artă de a forma bune deprinderi sau de a forma
aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”. Cea contemporană urmărește, însă,
următoarele direcții:
• se pune un accent tot mai mare pe om;
• se dorește dezvoltarea calităților umane;
• se îndreaptă către pregătirea pentru viață;
• are în vedere întrebări asupra existenței etc.
De ce este importantă educația?
• copilul va avea o viață fericită și stabilă;
• educația îl va ajuta să-și îndeplinească toate visele;
• o persoană educată își va îmbunătăți constant starea de sănătate, va trăi mai mult și mai bine;
• îi va oferi accesul la tehnologie;
• ajută la relaționarea socială.
Greșelile părinților în educația copiilor sunt inevitabile, într-o oarecare măsură, dar adulții încearcă
mereu să fie tot mai buni în această „meserie” și să le evite. Din acest motiv, specialiștii vin în întâmpinarea
nevoilor acestora cu o mulțime de sfaturi utile:
• Deciziile adultului influențează personalitatea copilului. Dacă îi va da mereu ce își dorește, nu va
crește un prichindel responsabil;
• Este important să le ofere posibilitatea de a-și dezvolta empatia, să înțeleagă, să respecte și să
prețuiască opiniile celor din jur;
• O lecție valoroasă pe care părinții trebuie să o predea copiilor este cea legată de răbdare. Ei trebuie
să-și dea seama că nu pot primi mereu tot ceea ce doresc;
• Părinții nu trebuie să-i răsfețe cu tot felul de lucruri, ci să le arate care este valoarea banului;
• Cei mici vor învăța obligatoriu care le sunt responsabilitățile în familie, activitățile de acest gen
permițându-le să muncească pentru a strânge bani sau de a învăța că unele lucruri se fac în mod voluntar,
gratis;
• Este indicat ca părinții să le permită să ia singuri anumite hotărâri, evident, unele decizii potrivite
vârstei, apoi să le ceară socoteală pentru ceea ce fac și pentru alegerile pentru care au optat;
• Copiii trebuie să învețe să recunoască și să aprecieze lucrurile, oamenii și oportunitățile. Un exemplu
bun poate să-i ajute în acest sens. De exemplu, părinții pot dona unele obiecte sau lucruri persoanelor mai
puțin favorizate;

257

• Regulile și limitele sunt esențiale pentru educația în familie, pentru că ele îi vor învăța cum să
reușească în viață, trecând peste frustrări și dezamăgiri. Dacă regulile nu sunt impuse, atunci vor face ce
vor dori după propria minte.
Controlul asupra copilului este văzut de unii părinți prin prisma recompenselor și pedepselor.
Specialiștii consideră că este o abordare greșită în educație, pentru că funcționează pentru o perioadă scurtă
de timp. Ceea ce învață micuții este faptul că nu trebuie să se comporte într-un anumit fel atunci când sunt
adulții de față, dar, în absența lor, o pot face lejer.
Câteva sfaturi pentru părinți în educația celor mici sunt binevenite:
• Dacă vor să-i pedepsească, trebuie să identifice mai întâi cauza. Există posibilitatea ca, uneori, să
se comporte așa doar pentru că au nevoie de mai multă atenție;
• Este important de reținut și tipul de prostioară pe care o fac. De exemplu, dacă au desenat pe perete,
atunci adulții trebuie să curețe împreună cu ei, apoi să le ofere o hârtie pe care să deseneze. Vor prefera ca
data viitoare să scrie sau picteze pe foaie;
• Se întâmplă deseori ca, indiferent de situație, copilul să nu vrea să se oprească și să continue la
nesfârșit cu boacănele. Foarte simplu ar fi să li se pună la dispoziție o altă activitate interesantă;
• Recompensele ar trebui să fie oferite sub forma unor mici complimente adresate efortului depus și
nu rezultatelor obținute. Copiii învață mult din exemplele celorlalți din jur, iar aici se poate observa, iarăși,
cât de importantă este educația în familie.
Implicarea părinților în educație este obligatorie dacă vor să-și transforme propriii copii în
oameni responsabili și conștienți, care să prețuiască lucrurile bune în viață și care să știe cum să se
descurce perfect în orice situație. Până la urmă, acesta este scopul ei, nu-i așa?
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – BAZA UNEI DEZVOLTĂRI SĂNĂTOASE A
COPIILOR ȘI A SUCCESULUI ÎN VIAȚĂ
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR BANTUȘ IRINA IOANA
Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica, poate fi
modificat de condiţiile de mediu. Putem compara acest dat cu un kit de construcţie, în care ai materialul de
bază şi o serie modele ce pot fi realizate cu acest material. De-a lungul vieţii, fiecare persoană se construieşte
pe sine şi este, la rândul ei, modelată de mediul social în care se dezvoltă. Această construcţie şi dezvoltare
a personalităţii unui om nu este un scop în sine ci este o condiţie a realizării acelei misiuni unice cu care se
naşte fiecare din noi.
Familia oferă copilului atmosfera necesară echilibrului personalității sale, valoarea acestuia este
recunoscută și apărată cel mai mult în familie. Aici, copilul învață să mănânce, să se joace, să asculte o
poveste.
Dascălii trebuie să recunoască rolul determinant al familiei în educația copilului. Parteneriatul
familie-școală trebuie să pornească de la aceste adevăruri. Părinții sunt în mod firesc partenerii dascălilor,
fiind cei care își cunosc cel mai bine familia. Un părinte poate fi mai bun decât altul indiferent de nivelul
lui de cultură, dar toți au nevoie de sprijin pentru a preveni conflictele din familie și pentru a fi un bun
exemplu pentru copii
. Părinții consideră că educația este dificilă atunci când copilul prezintă un comportament care pentru
ei este inacceptabil sau când nu ascultă, nu se supune regulilor. Atunci părinții se simt neputincioși ajungând
foarte rar, totuși, să-și urască copilul. Dacă părintele are o impresie negativă despe copilul său și nu se
așteaptă la nimic bun de la el, atunci și copilul își va crea aceeași imagine negativă despre sine. Majoritatea
părinților sunt dornici să comunice despre copii lor și să contribuie la formarea acestora. Orice sistem de
educație rămâne neputicios dacă se izbește de indiferența sau de opoziția părinților. Părinții trebuie implicați
permanent în școală nu numai atunci când se ivesc probleme.
Comunicarea este la fel de importantă, indiferent de vârsta copilului, deoarece ei sunt emotivi, ei
neatingând maturitatea psihologică.
Aşadar una dintre datoriile părinţilor este de a trata cu seriozitate problemele pe care aceştia le ridică,
deoarece în perioada copilăriei există probleme, care nu sunt de neglijat.
Trebuie tot timpul să fim prieteni cu copiii noştrii, să nu-i judecăm, ci să comunicăm permanent cu
ei.
Relaţia dintre părinţi şi copii trebuie să fie una fundamentată pe un echilibru stabilil între disciplină
şi independentă.
O relaţie bună, sau mai puţin bună poate fi permanentă sau poate fi cauzată de indispoziţie
emoţională, cum ar fi frica, tristeţea şi frustrarea. Ea poate fi genarată de un răspuns la diferiţi factori de
stres care acţionează asupra copiilor şi părinţilor.
Cei implicaţi în educaţia copiilor trebuie să înţeleagă că rolul lor este acela de a încuraja comunicarea
cu copilul cum am mai spus mai sus, cu scopul de a-l ajuta să îndepărteze comportamentele negative şi să
le asimileze pe cele pozitive.
Cu multă răbdare, prin iubire și înţelepciune, orice părinte va afla cum trebuie să realizeze o
comunicare eficietă între el şi copil.
Bibliografie:
Drăgan, I., Velicu, A., (2007) Impactul publicităţii asupra părinţilor şi copiilor, Editura Vanemonde,
Bucureşti
Lengrand, P., (1973) Introducere în educaţia permanentă, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Mitrofan, I., Mitrofan, N., (1991) Familia de la A la Z, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR
INV. BARBIR VERONICA
Educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizare a omului, iar scopul
educației este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este susceptibil.
Educația este o integrare a forțelor vieții în funcționarea armonioasă a corpului, integrarea
aptitudinilor sociale în vederea adapțării la grupuri, integrarea energiilor spirituale, prin mijlocirea ființei
sociale și corporale, pentru dezvoltarea completă a personalității individuale.
În educarea ,,puiului de om”, parinții, educatorii, școala și societatea, în general, sunt mijloace
importante de educatie si instructie.
Printre problemele importante ale invațământului, în această etapă de schimbare și modernizare
rapidă, se găsește și cea care vizează parteneriatul cu alți factori educaționali, între care familia ocupă locul
cel mai important. Familia, prima scoală 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 si diverse.
Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților
educative, dacă este pregatită să activeze constant ca un factor educativ.
Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-și îndeplinească în mod 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 pregatirea
psihopedagogică, experiența.
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 propriii copii și pe dorința lor ca aceștia să aibe performanțe și succes
in viață. Aceasta nu se poate realiza dacă părinții nu cunosc personalitatea propriului copil. Educația
copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. Pentru o bună educație a copiilor trebuie
ca între parinți să existe înțelegere și acord în diferitele probleme ale vieții - și de aici decurg în mod normal
și realizările.
În activitatea de educație în familie, un rol important îl are climatul, care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi și carcaterul lor pot forma climatul pozitiv (favorabil) sau
climatul negativ (nefavorabil) educației, de o importanță covârșitoare în formarea copilului ca cetățean, ca
om.
Raporturile dintre părinți si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienți toți părinții. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale părinților, influențează atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor noștri.
Voi enumera cateva din posibilele atitudini si comportamente ale părinților si implicațiile lor în
formarea profilului moral al copilului.
* Familia severă - în anumite limite, imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitate și
echilibru între membrii familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu
măsură. Ce s-ar întâmpla în cazul în care parinții aplică copiilor, pentru orice abatere, pedepse? În acest caz
copilul creste timorat, cu gândul pedepsei, ascunde greselile făcute, simte nevoia să mintă, se îndepărtează
afectiv și efectiv de părinți și caută înțelegere și afectivita-te în altă parte. Astfel se nasc 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
părintii, doar datorii. Un asemenea copil se adaptează și se încadrează cu mari dificultăți în colectivele de
școală sau mai târziu, la locul de muncă.
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*Familia rigidă prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsă de încredere în sine, teama de
nereușită și sancțiune. Învățătorul 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. Învățătorul trebuie să se afle în postura sfătuitorului
și nu a judecătorului.
*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 însiși.
Învățătorul trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine 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 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 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, cazută la timp potrivit, înviorează natura”
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ROLUL FAMILIEI ȘI IMPORTANȚA
PARTENERIATULUI ȘCOALA-FAMILIE
PROF. BARBOIANU DANA, ȘCOALA GIMNAZIALA BUCOVAȚ
Dintotdeauna relațiile au avut cel mai profund efect asupra dezvoltării umane și științele care le
studiază dovedesc, prin teorii și studii diferite, impactul enorm al experiențelor din copilărie în realizarea
adultului de mai târziu
Implicarea părinților constituie o etapă importantă și deseori provocatoare pentru cadrele didactice.
Motivele pot fi numeroase: programul aglomerat al părinților, lipsa de disponibilitate, faptul că locuiesc în
altă țară sau evită contactul cu școala. Ceea ce este și mai neplăcut, dar, în același timp, are sens, părinții ai
căror copii au cea mai mare nevoie de susținere și aliniere cu cadrele didactice pentru binele copilului, sunt
adesea cei care lipsesc de la întâlnirile propuse de instituție. Deși tendința este ca profesorii să fie descurajați
de această absență, vă propunem să lărgim din nou perspectiva și să înlocuim întrebarea „Ce părinți vin?”
cu următoarea „Cum facem ca informația să ajungă la cât mai mulți dintre părinții elevilor noștri?”. Un
element cheie îl constituie decuplarea obișnuinței pentru care părinții vin la școală. Așa cum mulți părinți
declară, de cele mai multe ori, aceștia sunt invitați la ședințe doar pentru a afla detalii administrative sau a
afla despre comportamentul nedorit al copilului în fața altora . Aceste practici prea adânc impregnate în
cultura școlară au șubrezit relațiile dintre cadre didactice și părinți și impactul e devastator în dinamica
aceasta, deoarece nu creează premisele pentru o comunicare bazată pe interesul comun, învățarea și
progresul copiilor, din contră, invită la frustrări de ambele părți, sentimente de inferioritate și lipsa
motivației de a întreține o relație bună în beneficiul copilului. Ca orice altă relație, și între părinte și cadru
didactic se creează anumite obișnuințe sprijinite pe un anumit grad de încredere și disponibilitate. Este
firesc ca acest tipar să fie replicat în lipsa un alt mod de relaționare, ca între doi oameni adulți care, în fond,
au același obiectiv, binele copilului.
Manifestând o abordare nouă, având bunăvoință, înțelegere, puțină răbdare și consecvență în
realizarea unor întâlniri cu părinții, aceștia devin mai disponibili să vină la cursurile gratuite inițiate de
cadrele didactice și, ulterior, ajung să le recomande și altor părinți. Dacă alegem să ne concentrăm atenția
mereu pe ce nu merge sau ce este greu, în scurt timp, scade motivația și apare sentimentul de neputință și
oboseală impunând o perspectivă îngustă care nu face nicidecum loc inspirației, creativității și puterii
personale de a crea aceste spații sănătoase din care fiecare părinte implicat să poată învăța. Doar prin
schimbarea propriei perspective asupra acestei relații, suprapusă cu dezvoltarea abilităților de comunicare
onestă și autentică se poate dezvolta viabil un parteneriat scoală-familie-comunitate. Primul pas ar fi ca
facilitatorii educaționali să separe obiectivul de informare al părinților, pe teme care țin de dezvoltarea
copiilor, de uzualele „ședințe cu părinții” care au rol administrativ sau de evidențiere a diferențelor dintre
elevi pe baza comportamentelor sau notelor. Al doilea ar fi ca întâlnirile cu părinii să fie organizate într-un
alt format, mult mai interactiv, sub formă de ateliere de lucru, grupuri de suport sau schimburi de bune
practici. Deși poate fi mare tentația de a profita de prezența părinilor, este esențial de a nu aduce în discuție
subiectele tipice legate de detalii administrative sau declarații publice despre elevi, ci menținerea exclusivă
a obiectivului de a îi informa, într-o formă cât mai atractivă și experiențială, de exemplu cu privire la rolul
lor în menținerea în siguranță și stimularea folosirii creative și utile a internetului de către copii sau de a îi
delecta cu o serbare de ziua mamei. Desigur, invitația de a urma obișnuința poate veni și din partea
părinților, însă este recomandată o discuție separată care să acopere acele nevoi. Pentru unii părinți,
întâlnirile față în față poate nu sunt potrivite din cauza programului sau domiciliului, dar se pot găsi soluții
prin care să fie informați și aceștia. Pot fi implicați elevii în găsirea unor opțiuni (de exemplu: scrisori,
emailuri, un grup online etc.). Dacă există o Asociație a Părinților care s-a dovedit activă și incluzivă,
aceasta poate oferi modalitățile de a ajunge la cât mai mulți părinți.
Bibliografie:
www.oradenet.ro

262

RELAȚIA FAMILIE – GRĂDINIȚĂ,
FACTOR PRINCIPAL ÎN FORMAREA, DEZVOLTAREA ȘI EDUCAREA
COPIILOR
AUTOR: PROF. ÎNV. PREŞC. BARBU COSMINA/ G.P.P.NR 6 OCNA MUREŞ
Familia reprezintă prima etapă și cea mai importantă a educaţiei permanente a individului. Mai întâi
familia, după care grădiniţa şi apoi şcoala, clădesc opera de integrare socială a copiilor pe fundamentul
iniţiat de ea.
Expresia ,,cei 7 ani de acasă” reflectă tocmai importanţa pe care această perioadă o are în evoluţia
psihică a copilului. La această vârstă copilul devine tot mai activ în mediul social şi cultural din care face
parte. E perioada când îşi formează adevarate modele de viaţă şi îşi însuşeşte diverse experienţe. Solicitările
diversificate ale mediului social determină dezvoltarea bazelor personalităţii, capacităţii de cunoaştere, a
comunicării.
Integrarea copilului în colectivitate devine o condiţie esenţială a stimulării şi folosirii optime a
potenţialului său. Grădiniţa devine astfel unul din factorii cheie ai dezvoltării copilului în această perioadă
de vârstă. Tot în această perioadă copilul începe să se descopere pe sine, observând că este diferit faţă de
cei din jur. Conştietizează că anumite comportamente ale sale determină o primă formă de responsabilitate.
Relaţionarea cu ceilalţi copii, participarea la diverse jocuri, îi creează copilului bucurii, satisfacţii. Lipsa
grijilor, fericirea acestei perioade a condus la denumirea de ,,vârsta de aur a copilăriei”.
Dezvoltarea fizică și psihică a copilului la această vârstă necesită o bună colaborare între familiegrădiniță. Este foarte importantă o comunicare permanentă între cele două părți. Încă de la intrarea în
grădiniță, educatoarea are nevoie să cunoască aspectele importante, fizice și psihice, despre fiecare copil în
parte, iar acest lucru se poate realiza doar printr-o colaborare și o comunicare deschisă cu familia copilului.
O colaborare între acești factori educaţionali implicaţi ȋn procesul formării şi dezvoltării personalităţii
copilului, devine absolut necesară.
Unele familii manifestă o totală ȋncredere ȋn rolul pe care grădiniţa îl are asupra dezvoltării copilului,
pe când altele ȋntârzie la maximum momentul integrării lui ȋn acest mediu, considerând că acest lucru îi va
stopa riguros momentele copilăriei.
Ocaziile de a discuta cu părinţii despre copiii lor și despre problemele sau situațiile cu care se
confruntă aceștia, sunt foarte importante. În general, acestea au loc atunci când copilul este adus ori este
luat de la grădiniţă. Însă pot exista și alte momente la care părinții să ia parte și care se organizează la
nivelul grădiniţei. Implicarea părinților în diferite acțiuni derulate la nivelul grădiniței, au un rol hotărâtor
în formarea și educarea preșcolarilor. De aceea desfășurarea unor activități extrașcolare, cu participarea
părinților este deosebit de benefică. Activitățile ce pot fi desfășurate cu preșcolarii, implicând și familia pot
fi: carnavaluri, serbări cu diverse tematici, excursii, activități educative comune: educatoare-copii- părinți.
Sedințele cu părinții au de asemenea un rol foarte important. Aplicarea de chestionare părinților sau
dezbateri pe diverse teme își aduc aportul în evoluția și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Conlucrând
împreună, acționând în mod unitar, și cunoscându-se reciproc, vor contribui la formarea copilului, la
evoluția lui în plan intelectual, socio-afectiv și psiho-motric.
La nivelul grădiniței noastre derulăm un proiect educațional în parteneriat cu părinții:: “Un copil, un
părinte, o poveste- un zâmbet “, scopul acestui proiect fiind acela de a stimula interesul părinţilor pentru
activităţile desfăşurate în grădiniţă, de a Dezvolta sentimentul de solidaritate, socializare şi responsabilitate;
de participare activă a familiei alături de educatoare atât la activităţile din grădiniţă cât şi la activităţile
extracurriculare; de a cultiva gustul pentru lectură, pentru frumos, de exersare a limbajului şi a posibilitaţilor
de comunicare încă din perioada preşcolarităţii. Proiectul presupune ca educatoarea să învite săptămânal
câte un părinte să citească preşcolarilor o poveste timp de 20- 30 minute, să converseze cu preşcolarii pe
baza poveştii prezentate etc. Părinţii interesaţi îşi aleg ziua în care vor să participe la activitate şi atunci sunt
aşteptaţi să petreacă momente frumoase alături de grupa de preşcolari şi de doamna educatoare. În
contextual actual, proiectul se derulează online.
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,,IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE”
PROF. PT. INV. PRESCOLAR. BARBU ELENA GABRIELA
UNITATEA: G.P.P. ,,CEI SAPTE PITICI”, BUZĂU
Pentru fiecare dintre noi, familia a jucat și joacă un rol deosebit de important în viețile noastre. Familia
reprezintă un grup de persoane între care există relații de sânge, afective dar și religioase, economice,
culturale. Părinții sunt primii educatori cu care copilul interacționează constant din prima zi a vieții. Familia
este modelul pe care copilul îl imită, modul de viață al familiei fiind principalul reper în viață al copilului.
Rezultate ale unor cercetări făcute au demonstrat faptul că dezvoltarea copilului este influențată în proporție
de 70, 63 % de familie.
De la naștere, asupra copilului se exercită un sistem de influențe formative, familiale și extrafamiliale.
În prima parte a vieții, mediul principal și direct de formare a copilului este familia. În perioada
antepreșcolară, asupra copilului se exercită diferite categorii de influențe formative, pe care le conduce
familia. Căile procesului formativ ce se desfășoară în cadrul familiei nu sunt altele decât cele ce stau la baza
procesului educațional general, dar ele sunt particularizate la specificul educației în familie.
După spusele Elenei Truța și Sorinei Mardar ,,Familia, ai cărei membrii sunt reuniți prin drepturi și
obligații comune, are ca funcție principală creșterea și educarea copiilor”. ( Elena Truța, Sorina Mardar,
2007)
Așadar, familia le asigură copiilor existența materială și climatul afectiv și moral necesar dezvoltării
unei personalități armonioase.
Conform lui Carmen Ciofu familia este ,,o matrice pentru adulți și copii, ce trebuie să aibă capacitatea
de suport ( emoțional și financiar) să asigure securitatea membrilor, să îi poată încuraja în inițiativele lor
sau în situații limită ” . ( Carmen Ciofu, 1998)
Educația în familie începe prin realizarea scopului de ansamblu al educației, ea constituind temelia
peste care se vor suprapune celelalte influențe educative. Educația în familie are un caracter spontan,
neorganizat și este deseori înconștientă și nefinalizată.În familie, i se transmit copilului valori morale,
culturale și religioase, se asigură păstrarea identității etnice, se inițiază formarea conștiinței civice a
copilului, se însușesc de către copil normele de comportament acceptate social, i se dezvoltă personalitatea,
spiritul de inițiativă și de independență. În familie, copilul învață să se ajute pe sine, să accepte ajutorul
celorlalți și să acorde la rândul lui ajutor.
Însă această educație este condiționată de calitatea vieții de familie, determinată de situația socială și
culturală a părinților, de rolul mamei și respectiv, al tatălui, de accesul la mass-media, de specificul relațiilor
extrafamiliale și conținutul acestora, de felul cum se gospodăresc resursele financiare, de tradițiile și
mentalitățile locale și etnice. Toate acestea au o importanță hotărâtoare pentru formarea copilului, cel puțin
în perioada timpurie de viață a acestuia.
Prin repetabilitatea zilnică a interacțiunilor, prin comunicarea ce are loc între membrii săi și în măsura
în care aceasta are loc, familia exercită o puternică influență asupra comportamentului copilului.
Astfel, cea mai importantă funcție a familiei este cea educativă. Aceasta constă în pregătirea copilului
pentru viață. Deoarece prin structura sa, familia oferă cadrul cel mai potrivit pentru formarea principalelor
deprinderi, pentru transmiterea principalelor cunoștințe asupra realității și formarea primelor principii de
viață.
Privind formele concrete prin care familia își exercită influența educativă, în prima copilărie cea mai
importantă este relația dintre mediul familial și dezvoltarea limbajului . Calitatea modelului lingvistic pe
care îl oferă copilului membrii familiei, influențează dezvoltarea gândirii acestuia.
,,Ceea ce trebuie să ştie un părinte este că limbajul se află într-o strânsă legătură cu gândirea şi, prin
urmare, modul în care un copil şi-l însuşeşte influenţează dezvoltarea ulterioară a gândirii şi a personalităţii
acestuia.” ( Ion Dolean, Dacian Dorin Dolean, 2009). În urma acestei afirmații, putem aprecia că, la nivelul
simțului comun că, un copil este inteligent atunci când dovedește că are un vocabular bogat, adecvat situațiilor
în care se află, folosind corect regulile gramaticale.
Limbajul nu poate fi achiziționat oricând, specialiștii considerând că există o perioadă critică până la
care acesta poate fi achiziționat în mod corespunzător, după care eforturile de recuperare sunt foarte anevoioase
și cu rezultate minime.
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,,Vorbirea copiilor trebuie încurajată și corectată de timpuriu ( fără a cădea în extrema opusă, a părintelui
cicălitor, stresant, care-și sancționează copilul pentru orice greșeală).” ( Elena Truța, Sorina Mardar, 2007)
În concluzie, încă de când copilul formulează primele propoziții simte nevoia să transmită părinților
evenimentele din viața sa. Dacă părintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit, neavând dispoziția sufletească și
nici timpul necesar să îl asculte pe copil, firul comunicării se rupe iar copilul se va simți neglijat, respins în
așteptările sale. Va căuta răspunsuri în altă parte sau nu va mai căuta deloc.
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI EDUCAȚIONALI
AUTOR: PROF. BARBU ELENA-LILIANA
CN “ȘCOALA CENTRALĂ”, SECTOR 2,
BUCUREȘTI
Primul factor care formează persoana într-o perspectivă multidirecțională este familia. Familia
constituie mediul cel mai natural cu putință și care manifestă o influență imensă, de multe ori implicit,
ascuns, indirect. Un climat propensator, tonifiant va constitui un factor favorizant pentru îmbogățiri
ulterioare. Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze. Copilul “absoarbe” din mediul apropiat,
familial primele impresii, formându-și conduite prin mimetism sau contagiune directă. Copiii vor face sau
vor crede precum părinții, imitând comportamentele acestora. (Constantin Cucoș, Pedagogie, Ed. Polirom,
2002, pag 48)
Condițiile care-i conferă valențe educative familiei sunt următoarele:
- unitatea, bazată pe afecțiune și respect reciproc care generează un mediu familial armonios;
- autoritatea părinților, în care exigența se îmbină cu afecțiunea;
- unitatea cerințelor, ca o condiție a succesului educației familiale.
Familia este partenerul educațional de baza al școlii. Fără o legatură permanentă cu familia efortul
dascălilor, de a educa și instrui copilașii pe care îi primim în școală de la vârsta de cinci- șase ani, poate
eșua.
Din primele zile de școală este necesar să știm ce probleme de sănătate au copiii, câți membri conține
familia și date generale despre familie, câți ani de grădiniță au parcurs. Pentru a cunoaște acestea, la prima
întâlnire cu părinții, aplic un chestionar în acest sens părinților.Preluăm de la grădiniță o caracterizare scrisă
a copilului, care ar trebui să ajute în a forma o imagine cât mai aproape de realitate a profilului psihologic
al copilului și a competențelor pe care le deține fiecare copil până în acel moment. Pe parcurs, pe măsură
ce interacționăm cu copiii, îi vom cunoaște din ce în ce mai bine și devenim a doua lor familie.
Școala noastră, lăcaș de cultură datând din anul 1851, pe lângă evenimentul “Porțile deschise” care
este un prilej de sărbătoare în a ne cunoaște școala viitorii elevi, avem o bună tradiție: o întâlnire cu părinții
înainte de începerea școlii. Este un bun prilej pentru a ne cunoaște reciproc, pentru ca dânșii să cunoască
exigențele școlii, dar și oportunitățile înscrierii copilului într-o unitate școlară cu profil bilingv limba
franceză, să cunoască uniforma tradițională a școlii, și chiar să regăsim printre părinți foști elevi ai școlii,
Centraliști, cum ne place să-i numim. Așa avem fericirea ca tradiția școlii noastre să meargă mai departe,
sperăm noi, încă mult timp!

267

CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. INV. PRIMAR BARBULESCU AURORA,
ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 MOTRU, GORJ
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 hotărator.
Prin familie sunt conservate şi transmise urmaşilor obiceiurile, tradiţiile socio-culturale,
mentalitățile, prejudecăţile etc. În general, randuielile societăţii respective sunt reflectate în structura
familiei, în concepţia şi demersurile vieţii cotidiene. Intercondiţionarea macrosistem-sistem-subsistem este
atât de strânsă încât elementul subordonat evoluează în direcția celor supraordonate. Din acest punct de
vedere bunici-părinți-copii urmează în esență intimă familială, traseul marcat de antecesori. Preponderența
factorului tradiție-mentalitate se constată, în special, la familiile din mediul rural sau la cele din anumite
zone urbane.
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 derogându-se de orice responsabilitate față de evoluția lui ulterioară.
Componenta 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. Se știe, de exemplu că expresiile emoționale au o
mare forță contagioasă. În primii 6/7 ani de viață, la preșcolari și școlarul mic, învățarea morală, în special,
se produce intuitiv, prin imitație. Primele comportamente fiind consolidate, datorită fenomenului de
interferență, o modificare atitudinală voită se va produce cu mari dificultăți.
Circulația informației în cadrul grupului familial se produce rapid, pe toate canalele, atât în plan
vertical, cât și în plan orizontal. De exemplu, o decizie, o apreciere, emise de tata ori de mama, sunt
receptate de către copii, ca în cazul vaselor comunicante. Ei ,,află”, fără întârziere „despre ce este vorba”.
Raportul dintre cei doi părinți este cel mai puternic, cu rezonanță asupra întregii atmosfere familiale.
Cel mai evident efect se va produce în sfera educației copiilor, căci armonia relațiilor parentale desemnează
unitatea influențelor educaționale. Unitatea de acțiune în procesul educațional este unul din principiile
fundamentale, care ghidează elaborarea și consolidarea comportamentelor pozitive. În momentul în care
cele două surse de influență- mamă- tată- nu mai acționează la unison, linia de evoluție a conduitei copilului
va fi grav afectată. Prezența celor doi părinți în viața copilului este primul indiciu de echilibru al mediului
de familie. Dacă echilibrul marital a fost perturbat, problemele de ordin educațional nu vor întârzia să apară.
Practica educațională dovedește, la fiecare pas, că nimic din ceea ce îl înconjoară pe copil nu are o
mai puternică forță decât afecțiunea. Cele mai frumoase raționamente și cele mai nobile sfaturi nu fac cât
un gest de mărinimie, de iubire și încredere. Exemplele de dragoste, de comportare delicată și de respect îi
fac pe copii să nutrească la rândul lor dragoste și respect față de părinți, față de frați și mai târziu față de
educatori și colegi. Actul pedagogic, fie în școală, fie în familie, evoluează pe cadranul dragoste- exigență,
iubire- respect, autoritate- încredere.
Obiectivele educaţionale nu pot fi realizate decat prin eforturile conjugate ale tuturor factorilor, în
special al factorilor activi-părinţi şi educatori oficiali.
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ
PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA BARCAN LENKE
Când vorbim de cei şapte ani de acasă cei mai mulţi se gândesc la partea educaţei, la noţiunile de
bine şi rău pe care le stăpâneşe copilul şi la cum se descurcă acesta în societate. Copilul şi implicit părinţii
sunt imediat etichetaţi atunci când cel mic uită de reguli şi principii. Însă prin “ şapte ani de acasă “, în afară
de manierele învăţate trebuie să vedem dacă acel copil a trecut cu bine prin stadiile de evoluţie, a depăşit
angoasele şi fricile fiecărei etape, iar acum la şapte ani a intrat în perioada de latenţă şi autocenzură.
Copilăria timpurie reprezintă cea mai important perioadă din viaţa unui individ prin consecinţele
durabile pe care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. De aceea, modul în care este abordată această
perioadă de vârstă insistând pe practicile adecvate de educaţie a copilului mic este extrem de important. Un
copil care se bucură de atenţe, grijă, răbdare, joc, comunicare va manifesta dorinţa şi încrederea de a învăţa
repede, de a-şi dezvolta capacităţile de relaţionare.
Pentru fiecare dintre noi, familia a jucat şi joacă un rol foarte important.
Familia este primul grup social ( mediul primar de socializare ) din care face parte copilul. Este una
din cele mai vechi forme de comunitate umană. Mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii,
se dezvoltă şi se formează pentru viaţă.
Părinţii sunt primii educatori, ei sunt primii cu care copilul interacţionează constant încă din prima
zi a vieţii. Familia este modelul pe care copilul îl imită ; modul de viaţă al familiei este principalul reper în
viaţă al copilului, el este internalizat puternic în anii copilăriei.
Copiii îşi observă proprii părinţi cum acţionează în rolul de părinţi. Ei sunt primele modele pentru
modul în care să acţioneze ulterior ca părinţi. Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în
familie, de ambianţa şi climatul acesteia şi de îclinaţia către imitaţie a copilului, se adresa părinţilor: “ Nu
trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite “ .
Politeţea – oglinda familiei
Salutul este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu
poate salute decât prin fluturarea mâinii ş continuând pe urmă firesc cu “ bună ziua”.
Comportamentul în public- un copil “ bine crescut “ ştie să răspundă la întrebări şi să îşi aştepte
rândul într- o conversaţie fără să îl întrerupă pe cel care vorbeşte. De asemenea, manierele se demonstrează
şi în preajma copiilor, în cadrul jocurilor pe care aceştia le desfăşoară. Jocurile copiilor sunt experienţe prin
care aceştia îşi respect partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specific vârstei lor.
Manierele la masă
O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celei/celui
catre serveşte masa.
Recunoaşterea greşelilor
“Îmi pare rău”, “ te rog “, “mulţumesc” sunt expresii manierate. Pentru a le folosi, copilul are nevoie
să le audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea
sunt semne de respect şi demnitate.
Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşerea unui copil, perseverenţa
şi exemplul personal. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult – aşteptate.
Grădiniţa, Şcoala sau oricare altă Instituţie nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de
acasă, acestea doar o pot perpetua.
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI
PROF. INV. PRESC. BARCAN VALENTINA SÎNZIEANA
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 DEVA
Educația se realizează atât prin intermediul procesului instructiv-educativ, cât și în cadrul activităților
extrașcolare, un rol important fiind deținut de familie. Între factorii educației, familia a fost și este
considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educația începe din
familie, unde se formează "ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter" – după cum urmează
Loisel. Familia își aduce contribuția în toate sectoarele educației, aici copilul făcându-și "ucenicia" pentru
viața, cea morala rămânând însă esențială prin substanța pe care i-o imprima familia.
Cunoașterea normelor și regulilor moral-civice, definirea corectă a noțiunilor nu sunt suficiente
pentru o acțiune cu caracter moral. Educația moral-civică trebuie să se desfășoare și dincolo de zidurile
scolii.
Educația civica urmărește formarea gândirii critice și dezvoltarea unei atitudini conștiente și
responsabile față de sine și față de lumea din jur, prin folosirea unor strategii care să formeze deprinderi
participative (dialogare, argumentare, luare de decizii).
Procesul de devenire a personalității morale implică integrarea în plan intelectual, afectivmotivațional și volitiv a valorilor, principiilor și normelor morale ale grupurilor mai mari sau mai mici în
care individul trăiește. Acest proces se realizează atât în mod direct, prin participarea afectiva a individului
la viața grupului, prin asumarea de roluri, cât și indirect prin intermediul modelelor oferite de școală.
Copiii sunt viitorul României. De felul în care ne creştem şi educăm urmaşii depinde lumea de mâine.
Poate fi o lume a progresului, a concordiei, sau o lume măcinată de conflicte, de ură şi distrugeri.
Omul este o fiinţă socială, care înainte de a fi beneficiarul şi creatorul culturii, relaţionează cu ceilalţi,
creează şi beneficiază de bunuri materiale realizate de el şi ceilalți, desfăşoară o activitate utilă lui şi
celorlalţi, respectă valorile societăţii care devin propriile valori.
O societate dinamică, cu transformări interne în domeniul ştiinţelor, al profesiunilor, al politicului are
nevoie pentru continuarea evoluţiei, de oameni inteligenţi, de oameni creatori şi, mai ales, de păstrători ai
valorilor morale.
Preşcolarul nu înţelege şi nu poate explica ce înseamnă Adevărul, Binele, Cinstea, Altruismul, dar se
comportă în raport cu Adevărul, Binele, Cinstea, Altruismul şi percepe conduitele celorlalţi. Pentru a putea
delimita notele iniţiale ale acestor situaţii morale în care este antrenat în vederea însuşirii noţiunilor morale,
copilul trebuie să-şi formeze capacitatea de aprecia moral. Pentru aceasta trebuie să-i dăm preşcolarului
criterii obiective de apreciere a faptelor morale. Imaginile sunt intuitive cu privire la conduită, trebuie să
conţină o notă apreciativă "aşa e bine”, "aşa e corect", "aşa nu e corect" şi o notă imperativă: "aşa trebuie
să te comporţi”, "aşa nu trebuie să te comporţi". Regulile impuse verbal sau material de către adult
constituie, înainte de a fi interiorizate, obligaţii categorice, îndeplinesc valoarea unor necesităţi virtuale.
Atmosfera afectivă din 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
direcționarea activității și atitudinilor de mai târziu. Năzuințele copilului se formează în mica copilărie prin
exemplul celor din jur. În familie copilul învață limbajul și 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."
Zestrea de echilibru relaţional şi adaptativ pe care copilul o moşteneşte din tiparul reprezentat de
familia sa este cea mai sigură investiţie pe terenul viitoarei lui personalităţi asigurându-i detenta realizării
de sine şi a succesului în general. Din contră, dacă este crescut într-un climat tensionat, conflictual, instabil,
copilul se poate inhiba ba chiar se poate maturiza afectiv şi conjunctiv. Urmarea este, fie o puternică
motivaţie prosocială de evitare a tot ce se aseamănă cu cele trăite acasă, fie într-o motivaţie antisocială ca
expresie a nevoii de pedepsire a celor din jur, de răzbunare permanentă, de ură, rezultat al frustrărilor
afective acumulate în primii ani de viaţă.
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Încă de când copilul formulează primele propoziţii simte nevoia să transmită părinţilor
"evenimentele" din viaţa sa. Dacă părintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit, neavând dispoziţia
sufletească nici timpul necesar să îl asculte pe copil, firul comunicării se rupe iar copilul se va simţi neglijat,
respins în aşteptările sale. Va căuta răspunsuri în altă parte sau nu va mai căuta deloc. Numai fiind aproape
de sufletul copilului, pătrunzând în gând şi luând parte la preocupările acestuia, părintele devine
confidentul, sfătuitorul, punctul de rezistenţă şi încredere al copilului sporind şansele unei iubiri reciproce
şi unui respect necondiţionat.
Iubirea unui părinte, adesea în exces şi inexplicabilă nu poate justifica erorile de comportament şi de
atitudine în raport cu copilul, mai ales că ele decurg din impasul relaţiilor părinte-copil, părinte cu el însuşi,
părinte cu partenerul de viaţă. Dacă într-o familie se cultivă nesăbuit dorințele, pretențiile copilului, dar se
neglijează dezvoltarea inițiativei, implicării personale în activitate, echilibrul, apar grave disfuncționalități
în relațiile copiilor cu cei din jurul său, instalându-se unele trăsături de caracter, precum: egoism, lipsa de
sensibilitate și atenție față de alții.
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 grădinița, 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.
Trebuie reținut că: faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine;
deprinderile şi convingerile "creionate" acum constituie baza modului de acţiune în viitor; atitudinile şi
comportamentele adulţilor cu care vin în contact (îndeosebi ale părinţilor) vor fi primele modele copiate cu
fidelitate de către copii.
Prin pregătirea şi educarea copilului pentru viaţă, facem posibil ca orizontul specific de năzuinţe să
devină cotidian posibil.
Specificul creșterii copiilor în familie este că, începând cu perioada prenatală a dezvoltării fetale,
atunci primele zile, luni, ani de viață a copilului sunt considerate cele mai responsabile și dificile.
Odată cu nașterea unui copil, în familie apar sarcini noi și complexe.
Una dintre sarcinile primare ale familiei este de a asigura dezvoltarea fizică și creșterea copilului.
Aceasta este îngrijirea copilului, alimentația în timp util și adecvată, mersul, întărirea corpului și insuflarea
deprinderilor sanitare și igienice. Pentru copiii mici, este important să organizăm jocuri cu jucării cu subiect
(descărcare, hrănire, plimbare, puse la pat etc.) Aceste acțiuni de joc introduc copilul în lumea adultă și își
îmbunătățesc abilitățile fizice, își extind orizonturile.
Grija părinților din primii ani de viață a copilului pentru a-i satisface nevoile fizice ar trebui să fie
combinată cu dezvoltarea formațiunii sale spirituale și morale. Este vorba despre povești, citirea cărților,
vizionarea unor desene animate pentru copii, filme, ascultarea muzicii, privirea ilustrațiilor și tablourilor.
În anii preșcolari, creșterea în familie ar trebui să vizeze formarea unei culturi a sentimentelor.
Aceasta este cultivarea reverenței (reverența cea mai profundă) pentru respectul față de părinți, bătrâni,
aproape de frica de a jigni, de a supara familia și prietenii. Respectarea părinților contribuie la formarea
ascultării, care este deosebit de importantă în condițiile moderne, atunci când există o pierdere a unor astfel
de criterii „posibile” și „nu”. Familia este obligată să creeze condiții pentru a insufla copilului un sentiment
de rușine, timiditate, care este caracteristic fiecărei persoane, pentru a nu-l lăsa să stea în copilărie. Un loc
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important în creșterea copiilor în familie este cultura consumului, abstinența și autoreținerea. Pentru
aceasta, este necesar să se formuleze la copii necesitatea respectării regimului zilnic, a întăririi, a îndeplinirii
treburilor gospodărești, a exactității, a moderației în alimente. Cultivarea reverenței contribuie la formarea
relațiilor cu o altă persoană: acestea sunt sentimente de înțelegere și compasiune. Copiii de la o vârstă
fragedă ar trebui să învețe regulile: nu jigni pe nimeni; ajută cât poți; fa bine. Ar trebui să se acorde o atenție
deosebită creșterii veridicității la copiii din familie, pentru acest părinți, membrii adulți ai familiei ar trebui
să fie un exemplu în cuvinte și fapte, să nu înșele copiii și să nu le transmită mesaje false. Educația unui
sentiment de voință este educația caracterului. Mai multe A.S. Makarenko a oferit exerciții pentru educarea
voinței și le-a numit „gimnastica comportamentului”. În pedagogia și psihologia modernă, au fost
acumulate un număr suficient de exerciții pentru ridicarea voinței: „Lăudați-vă” pentru manifestarea unor
eforturi puternice: nu am vrut - dar am făcut-o, nu am putut - dar am învățat și altele.
Educația conștiinței la copiii din familie este cea mai semnificativă în manifestarea spiritualității.
Conștiința este o expresie a conștiinței de sine, este vocea „eu” interioară, este educarea responsabilității
conștiente pentru sine. NE Schurkova în studiile sale constată că conștiința este baza moralității universale.
Conform condiției sale, moralitatea unei persoane este determinată. Conștiința poate fi: calmă, curată, slabă,
moartă, „arsă” - aceasta este o condiție extrem de periculoasă, o persoană pierde granițele a ceea ce este
permis, nu simte responsabilitatea, pierde un sentiment al valorii lumii, omului, creatorului. Acest lucru
duce la vicii și crime.
Părinții, adulții din familie ar trebui să știe că educația sentimentelor la copii se realizează prin arta
clasică, care este prezentă în literatură, muzică și arte vizuale. Pentru a face acest lucru, trebuie să citiți, să
discutați ce ați citit cu copiii, să mergeți la muzee, expoziții, teatre, să analizați ceea ce vedeți, să învățați
să vedeți și să admirați frumosul.
Cuvântul ocupă un loc mare în creșterea sentimentelor la copii. În condiții moderne, o atitudine
nesănătoasă față de cuvânt, uitarea fundamentelor sale spirituale, a dus la deprecierea, desacralizarea
(sărăcirea) vocabularului activ nu numai al copiilor, ci și al adulților înșiși. Acest lucru este confirmat de
utilizarea frecventă a profanității de către adulții din familie, în locuri publice, ceea ce servește ca un
exemplu rău pentru copii.
Există sarcini specifice în creșterea copiilor în familie în funcție de sex (sex). Părinții ar trebui să știe
că natura însăși a programat caracteristicile comportamentului bărbaților și femeilor. Dacă acesta din urmă
este subțire sensibil, implacabil față de rău, atunci bărbatul este curajos, capabil să-și poarte
responsabilitatea pentru cei dragi, pentru a-și apăra patria. De îndată ce un copil la o vârstă fragedă începe
să conștientizeze „eu”, un drum lung începe să devină el ca persoană. Numai până la vârsta de 5-7 ani copiii
își diferențiază clar regulile de comportament în conformitate cu obiceiurile și obiceiurile mediului în care
se află copilul. Copiii nu au încă o experiență de comportament dezvoltată, o fac mult în mod inconștient,
iar părinții (tata și mama) sunt un exemplu pentru ei de urmat, astfel încât atmosfera educației familiale din
copilărie le va determina în mare măsură comportamentul în viitor, în rolul soțului și soției. Druzhinin V.I.
Psihologie de familie. - M. 2007.
Încă de la vârsta preșcolară, părinții sunt obligați să aibă grijă de educația muncii a copiilor lor, astfel
încât să se formeze calitățile creatorului, și nu ale consumatorului (acestea din urmă, din păcate, le observăm
mai des astăzi). Este important să-i obișnuiești pe copii să se îngrijească de sine, să ajute familia acasă,
treburile casnice, să-i mulțumească pe cei dragi cu munca lor. Părinții, respectând munca copiilor lor încă
din copilărie, hobby-urile, înclinațiile lor, îi vor ajuta în continuare în alegerea unei profesii. Educația
muncii la un copil este cel mai înalt indicator moral al unei personalități emergente.
Sarcina părinților este de a crea condiții în familie pentru educația mentală și dezvoltarea copiilor.
Este important să îi învățați pe copii să observe fenomene naturale, să compare obiecte și fenomene, să
evidențieze aspectele similare și diferite. Atmosfera vieții intelectuale în familie este caracterizată de faptul
că adulții și copiii lucrează, o carte dintre toți membrii familiei este principala sursă de cunoaștere, există o
tradiție de a citi și viziona emisiuni TV împreună. Nu ultimul loc în dezvoltarea mentală a copiilor este
ocupat de tehnologiile informaționale moderne. Copiii sunt mai rapizi decât adulții pentru a stăpâni munca
pe computer, de aceea este important ca părinții să dozeze timpul pentru a lucra cu acesta, să le ofere copiilor
jocuri de natură în curs de dezvoltare cu o complicație constantă, unde copilul trebuie să fie inteligent,
dexter și să învețe să analizeze. Cu toate acestea, fără un control adecvat de către adulți, există pericolul
formării unei igrofobii computerizate la copii.
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Deja la vârsta preșcolară, familia formează la copil o cultură estetică. Încă din copilărie, părinții învață
un copil să se bucure de zâmbetul mamei, de o jucărie frumoasă, de o floare, de pasăre, de muzică frumoasă,
de o carte interesantă, de un act uman frumos. În educația estetică, este important să îi învățați pe copii nu
numai să se bucure de frumusețea care îi înconjoară, ci și să o înțeleagă și să aibă grijă de ea în natură,
acțiuni, fapte și gânduri specifice. Kulikova T.A. Pedagogia familiei și educația la domiciliu: un manual. ediția a II-a, Rev. și adăugați. - M.: Academia, 2009.
Un loc special în educația familiei îl ocupă perioada de pregătire a copiilor pentru școală. Vârsta
preșcolară este o perioadă fertilă pentru formarea motivației învățării. Pentru aceasta, este important ca
copilul „parcurge” toate tipurile de activități de joc: joacă cu obiecte, regie, joc de rol, teatral (dramatizare),
didactic, etc. Există un fel de „saturație” a activității jocului (deși jocul îl va însoți în viața ulterioară), care
contribuie la schimbarea poziției copilului. Există dorința de a merge la școală, interesul de a învăța, de a
învăța lucruri noi. Părinții își păstrează interesul pentru școală; „La școală veți învăța o mulțime de lucruri
noi”, „De la 1 septembrie, veți începe să lucrați ca adult”, „Studierea la școală este responsabilitatea ta de
muncă”. Este important să acordăm atenție formării unor astfel de calități care sunt necesare muncii
academice: capacitatea de a finaliza ceea ce a fost început până la sfârșit, de a depăși dificultățile
întâmpinate, de a evalua calitatea lucrării și rezultatele acesteia, de a experimenta plăcerea muncii depuse,
de a fi supărat de eșec. Deci, un viitor student creează o poziție personală plină de bucurie, complet reală.
Un copil care merge la școală pentru prima dată este pregătit intern pentru noua poziție și experimentează
un sentiment de mândrie că este școlar. Părinții ar trebui să sprijine dorința copilului de școală, interesul
pentru nou, necunoscut. Ce trebuie făcut pentru asta? În primul rând, aveți grijă de locul de muncă al unui
prim gradator. Organizați modul corect al zilei: timp constant pentru a merge la culcare și pentru a vă ridica,
patru până la cinci mese pe zi, timp constant pentru antrenament acasă, timp liber pentru jocuri, a face lucrul
preferat, mersul în aer. După întocmirea rutinei zilnice, asistența adulților ar trebui să fie exprimată ca un
memento al treburilor viitoare conform programului. Controlul adulților nu trebuie să fie intruziv și
constant. Copilul trebuie să dezvolte independența. Elevii mai tineri sunt foarte sensibili la aprobare și
comentarii, așa că învață copiii să-și împărtășească succesele, să nu ascundă dificultățile. Arată-le copiilor
interesul dvs. pentru succesul copilului și dorința de a ajuta în dificultăți. Practica arată că copiii sunt mai
ușor de alăturat în viața școlară, dacă în prima lună a vieții școlare unul dintre părinți este aproape, îi ajută
să intre într-un nou ritm de viață, să își organizeze activitățile.
Astfel, atenția părinților asupra problemelor școlare ale copilului îl va ajuta să realizeze doctrina ca o
datorie, o datorie și să formeze o atitudine responsabilă față de învățarea în el. Dacă familia va putea menține
interesul și independența cognitivă a copilului în primul an de școală, succesul său în activitatea școlară în
clasele ulterioare depinde de aceasta. Sarcinile familiei odată cu creșterea copilului și trecerea lui de la clasă
la clasă sunt complicate.
BIBLIOGRAFIE:
Vrasmas Ecaterina Adina „Consilierea si educatia parintilor”, Ed.Aramis, Bucuresti, 2002.
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RELAȚIILE FAMILIALE
PROF. BARNA CLAUDIA-MANUELA,
COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ, TÂRGU-NEAMȚ, JUD. NEAMȚ
Schimbările profunde care au afectat familia ridică noi întrebări și deschid noi perspective
educaționale. Trecerea de la familia normativă la familia emoțională a favorizat o schimbare rapidă a
strategiilor de socializare și educare a copiilor. Relațiile și experiențele din cadrul familiei s-au schimbat,
rolul matern și patern s-a schimbat, relațiile dintre generații s-au schimbat, dar chiar dacă morfologia
familiei se schimbă, sarcina educativă a părinților rămâne neschimbată; într-adevăr, astăzi devine și mai
urgent decât înainte, deoarece schimbările radicale care marchează relațiile de familie au indus noi
insecurități și fragilități în soți și copii. Prin urmare, familia rămâne zona fundamentală „a umanizării
persoanei”, locul privilegiat pentru îngrijirea celor dragi și educație. Familia rămâne prima și indispensabila
comunitate educatoare. Pentru părinți, educația este o datorie esențială, deoarece este legată de transmiterea
vieții; original și primar în ceea ce privește sarcina educațională a altor subiecte; de neînlocuit și inalienabil,
în sensul că nu poate fi delegat sau substituit ". Familia este locul prin excelență al legăturii emoționale, dar
și locul generativ al responsabilității. Familia trebuie să aibă grijă de legăturile care constituie rețeaua densă
care susține persoana în procesul său de creștere și care mărește calitatea vieții unei comunități.
Fiecare familie, confruntată cu provocările pe care le pun relațiile educaționale în diferitele faze ale
ciclului de viață familial și în diferite situații, poate fi o resursă, poate activa abilitățile necesare pentru a
favoriza procesele de creștere și schimbare, poate fi un loc fructuos pentru transformare, dar în unele
circumstanțe poate reacționa cu frică, retrăgându-se în propria sa viață privată. Modificarea structurală
profundă a legăturilor conjugale și familiale pare, de asemenea, să se conecteze cu o condiție de fragilitate
relațională a adulților din punct de vedere personal și social. Din partea cuplului există insecuritate în
domeniul alegerilor existențiale, lipsa de pregătire pentru a-și planifica singuri în prezent și pentru a se
pregăti să trăiască viitorul, frica de a face față necunoscutelor din viața de zi cu zi ”
Frica de eșec sau de statut social afectează familia aici și acum, o expropriează din viitor, îi inhibă
capacitatea de planificare. O familie pătrunsă de frică și suspiciune riscă să fie zdrobită în prezent sau retrasă
în trecut, fără perspective pentru viitor. Logica reactivă o înlocuiește pe cea de planificare, suspiciunea ia
locul încrederii, atitudinea defensivă care vizează autoprotecția predomină disponibilitatea de a promova
creșterea celuilalt, în timp ce copiii au nevoie de părinți care știu să își asume o sarcină „generativă”, care
știu să „se compromită” în relația educațională, care știu să deschidă ușile către viitor, astfel încât visele,
dorințele, proiectele să-și găsească o casă.
Provocarea educațională nu poate fi confruntată decât prin reconstituirea pactului de încredere între
adulții care împărtășesc responsabilități educaționale, fără de care nici societatea, nici sarcina sa educativă
nu sunt concepute. Pentru a insufla încredere și speranță, aceasta este sarcina atribuită familiei de
psihanaliștii D. Meltzer și M. Harris: „speranța [pare] într-un anumit fel să depindă de posibilitatea ca
forțele constructive să predomine asupra celor distructive, atât în ceea ce privește individul și grupul […]
Într-o atmosferă plină de speranță va fi posibil să se facă planuri […]; energia și inițiativa se vor dezvolta
și dorința de a cunoaște și de a învăța va fi stimulată "
În centrul legăturii familiale se află dimensiunea educației care produce relația. În familie, toată
lumea intră în relație în același timp cu creditorul și debitorul, hrănind acel schimb care face ca relațiile
familiale să fie vitale și fructuoase. Darul obligă în sensul corect al termenului „ob ligare”, este un act
capabil să construiască și să cimenteze legături. Darul ca element care întărește legăturile trebuie
recunoscut, plasat într-un context care să-i dea sens. Eliminarea educatiei înseamnă a face loc logicii
instinctuale și poate duce la diferite manifestări violente. Potrivit lui J. T. Godbourt, educația este darul
constitutiv al legăturii familiale, este o caracteristică a legăturii necondiționate: legătura familială este
hrănită de acțiuni care au încredere în celălalt. În sistemul familial, schimbul se desfășoară între oferire,
primire și dăruire, dar farmecul dăruirii nu este determinat doar de nevoia de a rambursa datoria, ci mai
degrabă de dorința de a inapoia afecțiunea.
Responsabilitatea educațională decurge deci dintr-o atitudine de disponibilitate care se mută de la
adult, care se simte provocat de nevoile minorului și se simte chemat în spațiul relației educaționale. O
astfel de contestație corespunde unei decizii și unei responsabilități care pot fi calificate tocmai drept
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„educaționale”, în sensul în care se decide să „răspundă”, pentru a satisface cererea de educație. Această
responsabilitate scade în relația educațională asimetrică care se stabilește între părinte și copil. Copilul
contează pe familie; el așteaptă ajutorul și grija ei; încredere în faptul că o va face.
Casa este spațiul de viață și relațional al familiei, este primul loc în care omul experimentează
dimensiunea îngrijirii și posibilitatea ca cineva să aibă grijă de el. Aici are loc întâlnirea autentică. Fără
grijă nu există umanitate. Familia care trăiește dimensiunea îngrijirii își înscrie comportamentul în
multiplicitatea posibilităților modurilor de a fi pe acest pământ. Deschide existența membrilor individuali
ai unității familiale pentru a putea fi, a planificării existențiale. Devine astfel o relație generativă. A avea
grijă de existență aduce cu sine dorința de transcendență, de a trece dincolo de o anumită situație pentru a
înfrunta posibilul, ceea ce reprezintă în mod autentic puterea cuiva; a avea grijă este, în această perspectivă,
a deveni subiecți capabili să genereze lumi.
Relația educațională autentică depășește tentația de a poseda, de a se ține de celălalt pentru a lăsa loc
dorinței de al elibera și de a-l promova. Prin urmare, scopul educației nu este condiționarea, ci gratuitatea;
nu ar trebui înțeles ca o impunere arbitrară și heteronomă a conținuturilor sau practicilor deja determinate,
ci ca o recunoaștere treptată a unui bun care precede fiecare persoană și la care participă deja . Scopul
educației este dezvoltarea unei persoane independente, libere și conștiente, capabile să facă față situațiilor
problematice și să dea sens acțiunilor lor. Pentru ca acest lucru să se întâmple este necesar să construim o
relație educațională bazată pe reciprocitate, în care părinții și copiii să descopere că fiecare în
irepetabilitatea sa este purtătorul unui dar și o diferență de neînlocuit cu care să descoperim în permanență
motivul pentru care acționăm. Este vorba de a gândi relația educațională în lumina antropologiei relației,
axată pe recunoașterea rolului fundamental al gratuității în traseul educațional al subiectului și în relațiile
interpersonale care îl susțin. A-l accepta pe celălalt, a-l asculta în mod autentic, a-i înțelege realitatea, a
încuraja dialogul, înseamnă a permite să perceapă experiența intimă a relației și să se simtă recunoscut în
unicitatea ei.
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CARACTERISTICILE EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROFESOR: BARNA CONSTANTIN-SILVIU,
LICEUL TEHNOLOGIC CHIRIAC NICOLAU,
VÎNĂTORI -NEAMȚ, JUD. NEAMȚ
Perioada istorică în care trăim este caracterizată de schimbări culturale și sociale profunde, de o
dezvoltare tehnologică din ce în ce mai inovatoare și de condiții de viață mai frenetice și stresante. Aceste
transformări epocale au un efect inevitabil asupra familiei, asupra relației bărbat-femeie, asupra funcției
materne și paterne și, de asemenea, asupra relației dintre părinți și copii.
În ceea ce privește rolul educației, familia este un punct important de referință, dar nu este singura.
La intrarea în școală, copilul părăsește nișa familiei și intră în contact cu alte figuri decât cele cu care era
obișnuit, învățând să socializeze și să se integreze în noul mediu. Mai mult, în comparație cu trecutul,
informațiile din mass-media, televiziune și internet contribuie, de asemenea, la educația tinerilor și a celor
foarte tineri.
Astăzi am trecut de la familia cu un „rol normativ” în care s-au transmis principiile morale și normele
sociale, la familia „afectivă” orientată să negocieze totul și să satisfacă nevoile individuale ale copiilor, să
evite suferința și frustrarea. Cu siguranță asistăm la o educație în care stilul afectiv tinde să predomine
asupra celui normativ până la umbrirea acestuia.
Ar fi exagerat și anacronic să regreți figura parentală autoritară care a emis interdicții și obligații, la
fel cum ar fi excesiv pentru familie să considere aspectul emoțional ca primar și să delege școlii sarcina de
predare a regulilor. Educația în normele sociale este, de asemenea, o expresie a afecțiunii pe care părinții o
transmit copiilor lor. Este esențial ca copilul să dobândească o bogăție de principii morale care să-i permită
să trăiască printre alții și să-și rezerve locul în societate și din perspectiva adolescenței și a maturității. În
acest fel, la școală, pe lângă învățarea unor noi reguli de comportament, copilul va putea să se folosească
de cele pe care le cunoaște deja și care aparțin educației sale familiale.
Prin urmare, educația nu constă în aplicarea rigidă și riguroasă a principiilor sau un sistem de reguli,
interdicții și premii care, dacă sunt aplicate, le protejează de orice abateri de comportament.
Educația este un proces complex care afectează dimensiunea afectivă și emoțională; este o întâlnire
și o împletire de personalitate și relații pe care copilul le experimentează în primul rând cu părinții săi, care
joacă un rol fundamental în dezvoltarea sa.
Acțiunea educativă a părinților nu se limitează doar la transmiterea informațiilor corecte și a normelor
culturale, ci se bazează și pe afecțiunile profunde care se transmit de când copilul este mic și care constituie
baza sigură în cadrul căreia sunt create relații sănătoase.
Numeroase studii psihologice au subliniat rolul special al mamei și tatălui în creșterea unui copil din
momentul în care este nou-născut. Relația cu figura mamei reprezintă o modalitate afectivă și relațională
care evidențiază în special zona de îngrijire înțeleasă ca primitoare, protecție, legătură, căldură, satisfacție
solicitantă a nevoii, cu prezența unor modalități chiar sacrificiale (oferind totul fără să vrea nimic în
schimb). Pe de altă parte, tatălui i se încredințează sarcina de a încuraja procesul de separare de mamă și de
a introduce copilul în lumea mai adultă și autonomă a societății. Relația cu figura tatălui sporește abilitatea,
explorarea, eficiența, autonomia și independența.
Prin urmare, familia este destinată atât ca bază de sprijin emoțional, cât și ca schimb de afecțiuni.
Este locul în care individul crește și se adaptează pentru a trăi în sistemul social, dar poate fi, de asemenea,
un loc de mari conflicte, în fața căruia părinții își pot asuma două modalități comportamentale opuse și
disfuncționale: tolerează comportamentul agresiv al copiilor, constrângându-i în exprimarea emoțiilor în
general; sau se identifică cu copiii lor neglijând într-un anumit sens rolul părintesc, devenind „prieteni” cu
copiii lor, împiedicându-i astfel să învețe să-și controleze agresivitatea. Aceste situații apar mai ales în faza
adolescentă a copiilor.
În zilele noastre, adolescenții trăiesc într-un context socio-cultural și tehnologic hiperactiv,
supraîncărcat cu stimuli care par să nu lase loc pentru reflecție asupra viitorului lor și atingerea anumitor
obiective. Se pare că capacitatea de introspecție, de analiză a propriilor sentimente și experiență emoțională
a adormit, lăsând să predomine satisfacția imediată a nevoilor primare legate de prezent. Procedând astfel,
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plictiseala (plictiseala) este cea care preia controlul. Tinerii sunt adesea nemulțumiți de ceea ce fac, de
familia și experiențele lor. Într-un astfel de context, părinții reprezintă totuși un model de viață pentru copiii
lor.
Dacă noi, adulții, transmitem în mod eficient tinerilor noștri, afecțiunea, valorile, scopurile, intențiile
pe care noi înșine le urmăm și le împărtășim, copiii vor dobândi creativitate, interes și pasiune în
desfășurarea diferitelor activități care le vor îmbogăți personalitatea. Prin urmare, pentru a educa și
împuternici copiii, este probabil adecvat să acordăm un sens mai profund lucrurilor, un sens care a fost cu
siguranță uscat de cultura noastră prea consumistă și superficială.
A fi părinte este cu siguranță o slujbă dificilă, nu există părinți perfecți: ai nevoie de capacitatea de
a-ți accepta limitele și în același timp să fii prezent în educația copiilor tăi, fără a pierde din vedere rolul
tău părintesc, cu cel mai mare angajament, iubire și entuziasm oferindu-le posibilitatea de a crește și de a
dobândi sensul profund al existenței lor.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!
EDUCAȚIA IN FAMILIE
PROF. BARTA RENATA
G.P.P. NR. 25, ORADEA
Familia are un rol deosebit important în viața copiilor. Familia asigură copilului educația potrivită,
un medoil sigur și este scena primară de socializare în viața lor. Familie alcătuiesc nucleul societății. La
baza funcționării bune a unei societăți, stă armonia, respectul și înțelegerea reciprocă a membriilor familiei.
Dacă la baza societății stă familie, atunci baza familiei este persoana mamei.
De la bun început, mama este persoana care asigură armonia familiei prin iubire, îngrijire și de foarte
multe ori cu sacrificarea sinei, prezența sa întegește familia. În zilele noastre viața mamelor nu constă numai
în îngrijirea familiei, a copiilor în educarea lor și în întreținerea căminului. Ei au și sarcini profesionale nu
numai casnice. Cu toate aceste fac tot posiiblul pentru crearea și susținerea atmosferei optimale, în care
dezvoltarea fizică, sentimentală și intelectuală a copiilor este asigurat.
Familia ideală poate fi concepută ca unitatea de baza a societății, clădită pe relația de egalitate a unei
bărbat și o femeie, care asigură un mediu de relație intimă, acceptare reciprocă și securitate. În secolul al
xx-lea familiile a suferit schimbări radicale, în urma cărora a crescut rata de împărțășire a sarcinilor legată
de îngrijirea cpiilor în general, întreținerea familiei. Membrii familiei sunt în general împreună pentru un
scurt timp și în acest timp petrec cu povestirea reciprocă a experiențelor trăite singure. Familia are multiple
funcții, de exemplu: funcții biologică și psihologică, funcția economică și funcția de transmitere a culturii.
Familia este sursa de normei și valori, dă viziune sigură despre lume copiilor.
Pentru copii, familia este baza primară de sprijin, și a reolvarea problemelor. Familia are un rol uriaș
în procesul de socializarea copiilor. Mama este prima persoana cu care sugarul intră în contact direct imediat
după naștere. Legătura dintre mama și copilul este atât de strâns, încât copilul se simte unit cu mama sa.
Acest fapr este dovedit de anxietatea de separare. Paralel cu creșterea copiilor, părinții arată o străduință
descendentă față de satisfacerea imediată a nevoilor lor. Dat fiind faprul copii trăiesc experiența regurilor
și a cadrelor în care trebuie să trăiască. Regurile au un efect pozitiv în forarea caracterului copiilor. El au
nevoie de ajutor extern pentru învățarea regurilor.
În acest proces ei realizează ca orice faptă are consecințe, de exemplu răsplată sau pedeapsă.
Așteptările externe formează baza autocontrolului și a dezvoltării acestuia.
Familia are un rol extrem de important în dezvoltarea satisfăcătoare a copiilor, atât pe plan fizic și
intelectual, cât și moral și estetic. În plan estetic este vorba de prezentarea frumuseților naturale, a tradițiilor
și obiceilor populare.
Ca concluzie finală, putem sublinia că pentru dezvoltarea armonică a copiilor și în consecință
devenirea lor adulți și părinți respectuoși, capabili de hotărâri independente, este strict necesar ,,Cei șapte
ani de acasă’’, deci o familie iubitoare și stab
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CE INSEAMNA CEI ȘAPTE ANI DE ACASA?
PROF. BARTALIS IRMA
ȘCOALA GIMNAZIALA „TURÓCZI MÓZES”
TG.SECUIESC, JUD. COVASNA
Această expresie, ”cei șapte ani de acasă” o întâlnim destul de des, fie în context pozitiv, fie negativ.
Anii petrecuți în familie, sunt de o mare importanță, deoarece educația primită în primii ani, se vor
oglindi pe tot parcursul vieții.
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 fiziologice și sociale ale
acestuia.
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă, ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală.
Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ până la 6 - 7 ani? Un copil trebuie să aibă dezvoltate - în
principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să
fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care
să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.
Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă, ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să
salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 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.
Respectul, bunul simţ, politeţea, adevărul, comportamentul cuvincios, ajutorul reciproc, aşteptarea
rândului, vorbirea frumoasă pe tonuri calde, păstrarea curăţeniei și a mediului curat, toate acestea sunt o
parte a ceea ce înseamnă cei şapte ani de acasă. De asemenea, tactul, toleranţa faţă de cei care sunt diferiţi,
comportamentul pe stradă şi la masă, comportamentul în public şi la şcoală, respectul faţă de colegi, prieteni
sunt lucruri şi aspecte ce trebuie să se regăsească în viaţa fiecărui copil.
Niciun părinte nu-şi doreşte ca pruncul său să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate.
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare începând de la
comportamentul în mediul familial şi până la cel de la şcoală, la joacă, la teatru sau în vizită la rude.
Pentru asta părintele trebuie să-și facă timp și să se preocupe de creșterea și educația celui mic. Dacă
părintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit, neavând dispoziţia sufletească nici timpul necesar să îl asculte
pe copil, firul comunicării se rupe, iar copilul se va simţi neglijat, respins în aşteptările sale. Va căuta
răspunsuri în altă parte sau nu va mai căuta deloc. Numai fiind aproape de sufletul copilului, pătrunzând în
gând şi luând parte la preocupările acestuia, părintele devine confidentul, sfătuitorul, punctul de rezistenţă
şi încredere al copilului sporind şansele unei iubiri reciproce şi unui respect necondiţionat.
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Dragostea
cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe.
Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre
învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.
Copilul trebuie învățat să își exprime emoțiile și sentimentele, numai așa va reuși să rezolve
conflictele pe cale pașnică și să-și controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate. Să ne învățăm copiii
să spună mereu adevărul, chiar dacă de multe ori poate nu ne convine ceea ce a făcut.
Comunicarea dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de
sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă.
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă .
Cei șapte ani de acasă nu se uită niciodată, sunt temelia fiecăruia dintre noi, pe ei ne bazăm în orice
context și situație. Cu dragoste, cu prietenie și multă înțelegere să le transmitem elevilor, să fim alături de
ei și să-i învățăm doar lucruri utile și folositoare.
Grădinița, școala nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de acasă, acestea doar o pot
perpetua.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
BARZAGHIDEANU DELIA
Din momentul în care ne naștem aparținem acestui grup numit familie, format în sens restrâns din
mamă, tată și, evetual frați/surori, bunici. Fiecare dintre acești membri ai familiei își concentrează atenția
să ne așeze pe un drum cât mai drept în viață. Încă din primele zile de viață, copilul devine centrul
universului familiei și este foarte important faptul că părinții trebuie să aibă în vedere nu numai îngrijirea
fizică a copiluiui, ci și a dezvoltării psiho-sociale, proces numit educație.
Un factor extrem de important în dezvotarea sănătoasă a acestei laturi ale existenței, psiho-socială,
este modelul pe care copilul îl vede în propria sa familie. De reținut faptul că este greșit să ne păcălim
crezând că infantul va urma sfatul oferit atunci când faptele sfătuitorului demonstrează contrariul.
Membrii familiei trebuie să acorde o deosebită importanță felului în care se manifestă în fața
copilului, felului în care se exprimă și cum își controlează emoțiile. Să acorde o deosebită importanță
întrebărilor copiilor deoarce acesta este un semnal clar că aceștia au o dorință enormă de a cunoaște lumea
din jurul lor.
Procesul de educare a unei persoane este de lungă durată, poate chiar întreaga viață, chiar dacă acesta
începe în familie. Conduita unui om este formată din mai multe piese ca de puzzle, iar cele mai multe sunt
formate în mediul familial.
Relațiile dintre membrii familei reprezintă tot un factor important în educarea copiilor. Aceștia
trebuie să conțtientizeze respectul față de părinți, dragostea necondiționată, sprijinul și să înțeleagă că
cerințele pe care aceștia le au conduc spre formarea lui ca individ. Că tot am amint de respect, părinții
trebuie să aibă controlul asupra situației, deoarece, firesc, ca părinții să își adore copiii, iar de multe ori
această iubire necondiționată îi determină pe părinți să îi scutească pe aceștia de orice sarcină care i-ar putea
pune pe cei mici în dificultate și astfel scad șansele ca aceștia să își dezvolte simțul responsabilității și
capacitatea de a face față diverselor situații ce vor apărea de-a lungul vieții lor.
Educația oferită în familie devine o bază pentru educația ce urmează a fi formată în mediul
educațional, adică în școală. Observăm astfel în jurul nostru copiii cu un comportament adecvat, responsabil
și respectuos și copiii agitați, neascultători și iresponsabili care încearcă din răsputere să iasă în evidență
cumva. Părintele trebuie, obligatoriu să continue să își educe copilul și să nu se bazeze pe faptul că din acest
punct se descurcă învățătorii/profesorii. Pentru copil este foarte important să se simtă ghidat spre cele ma
bune decizii. De multe ori poate avem impresia că un copil acționează greșit pentru că vrea să demonstreze
că este rebel, însă adevărul este că acesta este extrem de confuz și nu are capacitatea de a judeca corect
situația respectivă.
Educația în familie este cea mai importantă etapă a educației, deoarece se formează în mediul cel
mai cald și plăcut în care trăiește individul și are cel mai puternic impact asupra existenței sale.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
ÎNV. BASESCU ANDREEA
Este cunoscut faptul că factorii implicați în dezvoltarea umană sunt: ereditatea, mediul și educația.
Dacă ereditatea și mediul sunt prezențe obligatorii, educația apare în viața individului făcând legătura între
cele două.
Educația copilului începe din primul an de viață, în sânul familiei sale. Fiecare copil este precum o
bucată de lut pe care olarul o modelează pentru a forma un vas cât mai frumos și util. Acesta este scopul
educării copilului: de a forma oameni buni, drepți și de folos societății în care trăiesc. A fi educat înseamnă
a fi manierat, politicos, civilizat.
Părinții sunt primii educatori ai copilului, de aceea este foarte important ca modelul din familie să
fie unul corect. Pe lângă toate deprinderile necesare pentru a se hrăni, îmbrăca, juca, cei mici trebuie să
învețe să salute, să mulțumească, să împartă. Cu răbdare și încredere, părinții pot cultiva în sufletele copiilor
bunătatea și empatia, ajutându-i să-și dezvolte propria personalitate. Este important ca părinții să nu fie prea
severi pentru a nu crește copii fără voință, inițiațivă sau personalitate, dar nici prea îngăduitori pentru a nu
avea copii încăpățânați și răsfățați.
Părinții îi invață pe copii să facă diferența între bine și rău, între ce este permis și interzis. Au grijă
ca dezvoltarea lor, atât fizică, cât și morală să fie una aleasă.Probabil orice părinte își dorește să aibă un
copil bun, politicos și cu bun simț. Pentru toate acestea însă exemplul din familie trebuie să fie unul pe
măsură. Frații, surorile și ceilalți membri ai familiei au și ei un rol important dat fiind faptul că puterea
exemplului este foarte mare.
Un copil educat se va integra mai ușor în colectivitate, va accepta părerile celorlalți, va face o părere
bună tuturor și va deveni un om de bază pentru societate.
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THE 7-YEAR ITCH
PROF. LIMBA ENGLEZĂ, BATIN ANA-MARIA,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ AGHIREȘU-FABRICI, JUDEȚUL CLUJ
In order to understand the importance of education provided by the family, one must examine the
factors that contribute to bringing up a child. A parent’s purpose is not only to provide shelter, food and
protection, but also to ensure that the child learns some basic human interactions skills and a set of moral
values.
In the early stages of growth, the child’s development can be summarized with the motto ‘Monkey
see, monkey do’. The child is influenced by both people and experiences and the factors that contribute to
the development of the personality are internal and external. The internal factors are the parents/caretakers
and the environment represents the external factors.
The child imitates language, gestures, emotions, actions and reactions. This process is called
‘observational learning’. Until the age of three the brain develops for about 80% of its neuronal connections.
The development of the young child will determine his personality, behavior and inevitably, his future
relationships. Unconsciously or not, the parent influences the child’s progress by being the main focus of
his attention. Language acquisition is granted by the imitation of the adults’ language. The child acquires
language not only by imitating the one-to-one conversations, but also the ones happening between adults.
The family must set a core value system: civilized behavior, honor, empathy, altruism, fair-play,
truthfulness. Parenting styles may vary, but the main purpose should be to set the child up for success and
to ensure the transmitting of skills and values in order to form a successful future adult.
To provide a good upbringing, parents should…
…be a role model. The phrase ‘Do as I say, not as I do’ should focus on the first part because children
learn by imitation. Children also act by listening so it is important to explain and give reasons. Parents
should be a role model in their behavior and be constant in it.
…avoid negative environments. It is a key element to avoid negative environments: aggressive
people, places, experiences.
…limit negative influences. Young children can, and will, copy what they see that happens on TV.
Television and the Internet are attractive, but they can also be dangerous. Each stage of childhood has
specific targets of breaking down myths: how babies are born, physical violence, friendships and
relationships. Specific information for teenagers or adults mustn’t be allowed to get to young children.
Parents must be vigilant and endow the child with the ability to discern good from evil, the truth from lies.
…point out the positive. Parents shouldn’t label the child, but point out a positive behavior in order
to focus on it and transform it into a habit.
…talk about problems. Specific problems can be discussed directly by exemplifying or by using
stories, plays, cartoons, comics: telling the truth, learn to share, being helpful and empathic.
…use rewards. By giving rewards, the parent wants to highlight a desirable behavior. Exaggerating
the rewards creates a false positive behavior that appears only for the sake of the reward. Rewards can
consist of: stickers, a point-system, experiences, trips, pocket-money, etc.
…use punishments. They are meant to correct a negative behavior, but too many punishments can be
a risk of forming immunity to them.
…keep calm and carry on. Aggressive parental behaviors can have two effects on children:
perpetuating aggression, introversion, a decrease in the child's self-confidence, depression. Verbal or
physical aggressions are likely to form disorganized attachments that can manifest during childhood, teen
years or adulthood. A calm environment is more productive and gives better results in school.
…teach problem-solving. An important skill for the child is to learn how to carry out a task and solve
problems. Parents can use: games, puzzles, competitions, quizzes, riddles.
…keep a balance. Parents should strive for a balanced parenting-style, not too permissive but not too
strict either.
The child applies in school all the skills learned in the family. Around the age of seven the child
takes another step on the academic ladder. Young children can become very attached to educators or
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teachers and will consider them as role models. There is a close link between the education received in the
family and the attitude towards learning which should be encouraging and motivating.
The family and the school must work together in the best interest of the child. They both play key
roles in the development of the future adult and therefore must provide a suitable environment.
Bibliography
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EDUCAȚIA ÎN FAMILE, ÎN TRECUT ȘI ÎN PREZENT
AUTOR: BĂTRÂNCEA VICTORIȚA
Natura ne aseamăna, educația ne deosebește spunea Confucius. Suntem la fel, însă răzbim în viață
datorită educației primite. Educația este un factor esențial în dezvoltarea armonioasă, echilibrată, sănătoasă
a oricărui copil. Cine oferă această educație, cum și de ce?
În trecut, mama era cea care oferea educație din toate punctele de vedere. Ei îi revenea acest rol
suprem: spăla, hrănea, îngrijea copiii și se implica în activitățile educative ale copilului. De asemenea,
copilul era implicat în diferite activități casnice sau munci agricole, astfel încât acesta dobândea deprinderi
necesare viitorului adult. Erau deprinderi care solicitau diferite aspecte ale personalității. Mama îi oferea
copilului aceste activități solicitante din mai multe motive, însă două se conturează clar: din dorința de a
avea ajutor la toate treburile cărora nu le mai făcea față de una singura și din dorința de a-l face OM. Un
exemplu în acest sens, este romanul biografic Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Autorul transfigurează
realitatea și o transmite cititorului conform propriului său univers afectiv, dar se remarcă acținile cu caracter
pedagogic ale mamei Smaranda.
În prezent, în condițiile unei societăți moderne, educația este realizată atât de mamă, cât și de tată. O
astfel de educație pare mai riguroasă, mai solidă, mai eficientă. Factorii esențiali în realizarea eficientă a
educației copilului, mai ales în primii săi ani de viață, sunt relația pe care o dezvoltă părinții între ei înșisi
și puterea exemplului. O relație armonioasă între părinți nu poate să dezvolte decât o personalitate
echilibrată a copilului, viitor adult, capabil să socializeze, să empatizeze, sa dezvolte emoții pozitive. Prin
puterea exemplului, părinții oferă, deopotrivă, oportunități pentru realizarea spontană a educației. Părinții
care merg la spectacole de muzică, de teatru, care citesc, vor avea un copil cultivat . Părinții care practică
sport vor avea un copil sănătos fizic, psihic și emoțional. Toate aceste rezultate sunt posibile, deoarece
copilul copiază comportamentele părinților.
Așadar, cei șapte ani de-acasă, educația primită în sânul familiei, au o contribuție importantă în
conturarea și dezvoltarea personalității, fiind o pecete pentru traiectoria vieții copilului.
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EDUCAȚIA IN FAMILIE – BAZA UNEI DEZVOLTARI SANATOASE A
COPIILOR ȘI A SUCCESULUI IN VIAȚA
BATRINU MARICELA PROF. INVATAMANT PRESCOLAR
GRADINITA CU P.N.NR.19 FOCSANI, JUD.VRANCEA
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane este familia.
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.
Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de
dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi.
Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de
făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii)
şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de
timp, superficialitate etc
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
În primii ani de viaţă, copilul continuă să asimileze informaţii la întâmplare, ca un burete, dar fără a
avea discernământul şi orientarea pe care ar trebui să i-o dea părinţii – lumea din jurul lui îi oferă informaţii
contradictorii, devenind greu de înţeles şi, uneori, ameninţătoare.
Copilul creşte ca o buruiană, procesele lui de gândire sunt haotice şi apelează la instinctele primare
de supravieţuire, pentru a se descurca şi a face faţă cerinţelor.
Apoi, treptat, curiozitatea naturală dispare.
Copiii care cresc astfel, unii foarte inteligenţi, pot uneori face faţă cu brio în primii ani de şcoală
cerinţelor, dar, pe măsură ce cresc şi asimilarea cunoştinţelor cere din ce în ce mai mult interes şi motivaţie
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şi procese de gândire sistematizate, elaborate, aceşti copii nu mai fac faţă şi încep să apară probleme,
inclusiv de sănătate – depresii, boli cauzate de stres.
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 (extinse) le oferă.
Impactul părinţilor asupra dezvoltării emoţionale apare încă din perioada pre-natală (intrauterină) şi
este cel mai puternic în primii ani de 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. (Despre Educaţie în copilărie, F. Dolto). Cu alte cuvinte, putem spune că pierde startul
corect în viaţă şi cu greu va putea recupera acest handicap.
Un raport al Centrului Naţional American de Programe pentru Copiii Mici a subliniat faptul că 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.
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ROLUL EDUCATIEI IN FAMILIE
,,CEI 7 ANI DE ACASĂ ,,
PROF. INV. PRIMAR BAZAVAN VALENTINA
SCOALA PRIMARA GROZAVESTI NR. 2 JUD. DAMBOVITA
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR
PROF. INV. PRIMAR,
ROXANA MARIA BEJENARIU
In educarea ,,puiului de om”, parintii, educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace
importante de educatie si instructie.
Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
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 ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de
factor educativ.
Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.
In activitatea de educatie in familie un rol important il are ,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.
Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.
Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in
formarea profilului moral al copilului.
* ,,Familia severa” - in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc ,,gastile “ si ,,bandele”
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent.
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici
un parinte pentru copilul sau.
* ,,Familia permisiva” - sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil
va fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de
scoala sau mai tarziu la locul de munca.
* ,,Familia rigida” - prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu
a judecatorului.
* ,,Familia libertina” - creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi.
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la
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invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.
Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia buna, cazuta la timp
potrivit, invioreaza campul”.
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CEI 7 ANI DE ACASĂ –REZULTAT AL FORMARII PERSONALITATII SI
COMPORTAMENTULUI COPILULUI
ED. BELCHIM ELENA SANDA
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
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şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
BIBLIOGRAFIE
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ – EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR BELEA FLORICA ILEANA,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DENTA, TIMIȘ
„Cei șapte ani de acasă” reprezintă educația pe care o acordă părinții copilului lor. Acasă este locul
unde copilul trebuie să învețe cum să se poarte în societate, să își respecte semenii, care sunt actele acceptate
și care sunt cele cărora nu trebuie să le dea curs. Peste învățăturile primite de la părinți vor veni apoi cele
de la educatori, învățători, profesori. Baza însă este făcută în sânul familiei.
Un copil „bine crescut” poate să învăţe următoatele norme de conduită: salutul, comportamentul în
public, comportamentul cu prietenii, înţelegerea normelor sociale, manierele la masă, recunoaşterea
greşelilor, tact şi toleranţă. Copilul învaţă la început prim imitaţie. Sunt lucruri care se învaţă implicit.
Reacţia adulţilor la diverşi stimuli, ticurile verbale, modul de a răspunde la mediu se pot observa la copil,
asemeni unei oglinzi. Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare şi ce
înseamnă recunoştinţa, începând cu un simplu „mulţumesc“ şi până la mici gesturi de apreciere. Copilul
care învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule
de adresare. Trebuie învăţat să îşi exprime recunoştinţa faţă persoanele care l-au ajutat într-o anumită
situaţie, să fie deschis şi să aibă o atitudine plăcută. Pe măsură ce va creşte, copilul îşi va da singur seama
că bunele maniere sunt cartea lui de vizită, că îl ajută pe termen lung să socializeze şi să relaţioneze mai
bine cu cei din jur şi că sunt importante în viaţa de zi cu zi, în orice situaţie .
Părinții sunt primii mentori reali în viața copilului, furnizându-i primele repere de orientare în lume,
primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele sfaturi,
norme și reguli de conduita. Creșterea și educarea copilului, ceea ce înseamnă “bun ” pentru el, se afla întro dinamică permanentă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta. Părinții trebuie să devină conștienți
de influența pe care o exerciță în viața copilului, să cunoască că educația dată propriului copil este diferită
de cele precedente, ca societatea viitoare va fi diferita de celelalte, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.
Începând cu primii ani de viață, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, limbajul, exemple de
comportament pozitive ca: sârguința, cinstea, politețea, sociabilitatea, inițiative creatoare, dispoziția de
colaborare. Toate acestea cer calm, înțelegere, răbdare, dragoste fața de copil. Nu frica, nu teama trebuie
să-l determine pe copil să facă fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie să existe un cod de conduită
bazat pe egala respectare atât de copil cât și de părinți.
Cei şapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte
a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii ani de viaţă ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să
scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare:
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei şapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de
manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.
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. Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte educaţia copilului său este
una uriaşă.
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Educația de acasă îşi pune accentul cel mai mult pe ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau unul deviant .
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293

IMPORTANȚA CELOR „ȘAPTE ANI DE ACASĂ ...”
PROF. ÎNV. PRIMAR BELEI IULIANA ANCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCȘOAIA, JUD. SUCEAVA
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă
între toţi adulţii care îl susţin în parcursul său de dezvoltare. Familia reprezintă primul spaţiu formativ
pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte
important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia. Fiecare părinte
ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând de la
comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau
în vizită la rude.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Baza formării unui comportament
corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul
îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte
protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de
comportament.
Modelarea copilului, învelirea lui într-un ,,veşmânt” de valori umane se realizează continuu, aşa cum
zilele săptămânii curg una după alta. Copilul are mai întâi ca modele două persoane care îl ajută să facă
primii paşi în viaţă: părinţii. Ar fi bine dacă părinţii şi-ar da seama cât de mult înseamnă pilda proprie pentru
copiii lor. Se ştie că orice copil are tendinţa să copieze anumite manifestări pe care le vede la părinţii săi.
S-a observat cât de mult modelează exemplul părinţilor caracterul copiilor, chiar dacă lucrul acesta devine
evident abia când copiii sunt adulţi.
Ideea că baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii
este susținută cu tărie de către psihologi. "Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia
să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar
această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de
comportament"(psiholog Oana-Maria Udrea). Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod
pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi
de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face
ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. Pentru ca temelia educației să fie rezistentă este necesar
ca părinții să explice copiilor normele de bună purtare, care fac ca oamenii să trăiască în bună-înțelegere.
Acestea pot varia de la o familie la altă, întrucât pot interveni diferențe de educație, religie și credință. Și
totuși partea cea mai importantă este aceeași: regulile de bun simț, care nu ne permit să mințim, înșelăm
sau unelti împotriva celui de lângă noi. Iubirea, respectul și onestitatea sunt general valabile în toate
societățile, fie ele creștine sau nu, educate sau mai puțin educate. A educa un copil este sarcina cea mai grea
din lume, dar aproape obligatorie. Calitatea acestui demers se va observa în evoluția ulterioară a copiilor,
în dezvoltarea societății și în crearea unei mentalități sănătoase. În cadrul familiei copilul se dezvoltă
intelectual, îşi însuşeşte limbajul. Volumul vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de
munca depusă de părinţi in această direcție. Familia contribuie şi la educaţia morală a copilului. În familie
se formeaza cele mai importante deprideri de comportament: respectul, politeţea, sinceritatea, ordinea, grija
responsabilitatea față de sarcinile încredinţate.
Așadar educația primită de copil în această perioadă a vieții lui se reflectă în toate domeniile de
dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu
mai țipe spre exemplu, dacă acesta aude frecvent certuri în familie. Deasemenea cea mai prețioasă
recompensă pentru copil nu este cea materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le
arată când face o o faptă bună. Ultimii ani au adus cu ei o percepție nouă în privința influenței pe care o are
familia asupra formării personalității copiilor. Deși s-a știut întotdeauna că familia ne influențează, acum
descoperim că această influență este mai mare decât ne-am imaginat.
Ca adult, sesizezi uneori că, în situații-limită reacționezi cum nu te așteptai, sau de cele mai multe ori
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reacționezi după modelul care ți-a fost oferit în familie atâta timp cât ai trăit cu părinții. Modelul părinților
se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama sau tatăl
său ( cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai
întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții.. Astfel vom fi un model moral bun de urmat de către proprii noștri
copii. Este bine de știut ca și părintele să știe să-și asculte copilul și se explice de fiecare dată hotărârile pe
care le ia și care îl privesc pe copil. Aplicând aceste lecții pot fi prevenite acele conficte de mai târziu dintre
voință și autoritate, care contribuie la apariția în mintea tinerilor a înstrăinării și supărării față de părinți și
a împotrivirii lor față de orice autoritate. În primii ani de viață, este important ca părinții să dedice copiilor
cât mai mult din timpul lor, să vorbească cu ei, să se joace, să „lucreze” împreună. Așa copilul va fi
permanent supravegheat și nu va fi lăsat în voia lui.
În „cei șapte ani de acasă” e bine să fie susţinute micile pasiuni ale lor şi să le fie încurajate
aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colecţiona diferite obiecte, de a face sport. Dar este şi mai bine să
li se solicite ajutorul în treburile mai uşoare ale casei (chiar începând cu vârste mici). Munca făcută cu
măsură (“Să așezăm masa”; „Să măturăm, să ștergem praful împreună”; „Să sortăm fructele, legumele”;
„Să adunăm jucăriile”; ,,Să împăturim hăinuțele” „Să gătim împreună ), însoţită de rugăciune, este de mare
folos. Munca echilibrată, în familie sau în colectivitate, dă sănătate fizică şi psihică, vindecând lenea,
egoismul şi cultivând jertfelnicia. Una dintre marile crize ale zilelor noastre este lipsa de modele vii. Tinerii
simt nevoia să imite, să copieze anumite gesturi şi atitudini. Dar, din nefericire, modelele pe care le imită
tinerii de astăzi sunt exemple de rătăcire şi de deviere de la viaţa cuviincioasă.
“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în
perioada următoare. Nu e bine ca părinţii să-şi idolatrizeze copiii. Orice depăşire a măsurii în dragostea
arătată copiilor va trezi în ei orgoliul, iubirea de sine, şi îi va însingura. Când nu se păstrează un anumit
echilibru în relaţia părinţi-copii, şi părinţii muncesc ca nişte robi pentru a satisface toate dorinţele răsfăţate
ale copiilor, aceasta nu numai că va denatura relaţia afectivă dintre ei, transformând-o din dragoste
binecuvântată de Dumnezeu în patimă, ci îi va şi transforma pe copii în robi ai acestei lumi materiale.
Urmările unei prea mari îngăduinţe faţă de greşelile copiilor, sub pretextul că sunt necopţi la minte, vor
putea fi greu de contracarat în timp.
Prin urmare, „cei șapte ani de acasă” nu sunt doar o expresie derizorie, ci reprezintă fundația viitorului
adult de mâine, sunt anii fără de care vom clădi un adult lipsit de încredere, curaj, dar mai ales plin de
insecuritate emoțională. Alergăm să clădim ziduri, dar uităm să clădim suflete. Deci, „cei 7 ani de acasă”
îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – OM.
Un copil poate fi asemănat cu o scândură pregătită pentru zugrăvirea unui tablou; ce va
zugrăvi pe ea pictorul, ceva bun sau rău, ceva sfânt sau păcătos, aceea va şi rămâne. Tot aşa şi copilul:
ce fel de educaţie îi vor da părinţii la început, cu ce fel de obiceiuri îl vor deprinde, plăcute sau urâte
lui Dumnezeu, îngereşti sau drăceşti, cu acelea va şi trăi. (Sfântul Dimitrie al Rostovului)
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. BENCHEA GABRIEL IOAN
ȘCOALA GIMNAZIALA “LUCIAN BLAGA”,
LOC. OCNA MUREȘ, JUD. ALBA
Familia poartă cea mai mare responsabilitate pentru cum îşi educă membrii, dar multe dintre lucruri
îi scapă de sub control, deoarece acestea se învaţă din situaţiile concrete de viaţă. Granița dintre bine și rău,
adevărat și fals, educație aleasă, de calitate și abandon școlar poate fi susținută numai print-o bună educație
a părintelui. Dascălul își pune amprenta asupra traiectoriei formării tinerei generații, prin consilierea
permanentă a părinților, printro continuă colaborare cu ei. Datoria părinţilor este de a-i ajuta pe copii să
înveţe cum trebuie să-şi pregătească lecţiile, cum să-şi organizeze munca, timpul, viaţa, cum să-și dozeze
energia, să-și descopere pasiunile, talentele și să le valorifice. Ca părinţi iubitori putem face şi greşeli în
educarea copiilor. Unii părinţi sunt prea grijulii, căutând să-i protejeze şi să-i răsfeţe mereu. Trăind într-o
astfel de atmosferă, copiii devin fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, sunt tot timpul ,,agăţaţi de fusta mamei”. În
acelaşi timp însă, aceștia devin mici tirani, pretenţioşi, neascultători, greu adaptabili la regulile vieţii
sociale, în afara casei, în clasă, între colegi. Dacă, dimpotrivă, părinţii sunt foarte severi, au o atitudine
permanentă de duritate, copiii suferă. Ei sunt continuu lipsiţi de duioşie, de afecţiune, trăiesc permanent cu
teamă în suflet, stare care duce la apariţia unor tulburări ale dezvoltării psihice. Aceşti copii vor deveni la
rândul lor plini de asprime faţă de cei din jur, iar relaţiile lor sociale vor avea de suferit, fiind întotdeauna
lipsite de afecţiune. Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea frecventă a atitudinii- când
sunt prea îngăduitori, când sunt prea severi. Sunt puține familiile în care ambii părinţi sunt în acelaşi timp
fie prea aspri, fie prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini diferite faţă de copil: unul prea sever,
altul protector, gata de a-l răsfăţa şi apăra faţă de excesele impuse de celălalt părinte. Frecvent, o astfel de
situaţie este creată prin diferenţa de atitudine între părinţi şi bunici, aceştia din urmă protejând copilul faţă
de cerinţele disciplinare ale părinţilor. În aceste cazuri copiii sunt nelămuriţi, nehotărâţi cu privire la ce este
bine şi ce este rău, având o comportare neechilibrată şi oscilantă, neputând înţelege ce atitudine să ia în
diferite ocazii, în familie sau în relaţiile cu străinii
Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoștințele
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 mare parte 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.
Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important
să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în
administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o
ceartă sau o palmă., Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească
reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este 617
important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc,
tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie
înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.
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. Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite
ocazii, de a pleca în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în
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special cu şcoala. Şcoala este, de asemenea, un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei
personalităţi.

2006

BIBLIOGRAFIE
Danion, Vasile, Cum să ne creștem copiii?, Editura Sophia, București, 2012
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
Constantin, Cucoş, Pedagogie Editura POLIROM, Iaşi, 1998; Niculescu, Rodica Pedagogie generală, Editura SCORPION, 1996;
Ionescu, M., Educația în familie – repere și practici actuale, Editura Cartea Universitară București,
Voinea, Mihaela, Sociologia familiei, Editura Universității, 1993, București;

297

IMPORTANȚA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR: BERECHET LILIANA
SCOALA GIMNAZIALA CORBU, JUD. OLT
Importanța educației in familie joacă un rol primordial in dezvoltarea mentală dar si fizică a copilului.
Ca mediu social familia reprezintă locul în care este îngrijit și educat copilul, educația în familie
precedând-o pe cea instituțională. In primii ani de viață copilul este dependent de părinți, iar aceștia nu
trebuie să fie preocupați decât de latura fizică a îngrijirii lui, ci si de latura psiho-socială, colerând
posibilitățile fizice cu cele psihice. Cel mai important rol in evoluția psihică a copilului il au exemplele
pozitive din familie, deoarece la această vârstă rolul exemplului este foarte important. Un rol important în
educația copilului îl au si bunicii dar și frații mai mari.
Dezvoltarea armonioasă a unui copil din toate punctele de vedere depinde de implicarea ambilor
părinți în toate aspectele ce țin de viața copilului. De la modul cum se îmbracă, de la mâncarea pe care o
consumă zi de zi, de la ce tip de informații este expus, prin ce stări emoționale trece, în ce activități este
implicat. . Rolul mamei și al tatălui sunt diferite în dezvoltarea copilului și în modelarea personalității sale.
Mama are rolul de a-l proteja pe copil, în timp ce tatal are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru confruntarea
de mai târziu cu lumea, cu viața. Ambii părinti sunt un model pentru copil, și această diferenţă aduce
beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i experienţe
Familia are un rol foarte important in formarea copiilor. Ceea ce copiii vor învăța acasă, vor pune si
ei mai tarziu în practică, asadar atentie! Vă influențați copiii prin cele mai mici gesturi pe care le faceti!
Familia învață copiii să găsească soluții la problemele pe care le pot întâlni în viața, învață să facă deosebire
între ceea ce este bine si ce este rău, învață să aprecieze lucrurile frumoase, si să se ferească de cele rele.
Pentru fiecare dintre noi, fie părinți sau copii, familia reprezintă un context în care zilnic învățăm câte ceva.
Din păcate în zilele noastre sunt tot mai puține familii de acest gen, care oferă un exemplu copiilor. Peste
tot auzim doar de violență, ură, bătăi si vorbe grele, nicidecum de dragoste, intelegere, liniște si pace. Și
mai rău este faptul că cei mai afectați sunt copiii. In multe familii, copiii se consideră vinovați de violențele
care se întâmplă la ei acasă, acest aspect afectându-i pentru totdeauna. Familia are rolul ei foarte bine
stabilit, iar părinții cu siguranță trebuie să fie un exemplu pozitiv pentru copii.
In concluzie, familia are un rol deosebit în creșterea și dezvoltarea copiilor și pentru aceasta trebuie
să asigurăm o atmosferă cât mai confortabilă atât din punct de vedere material dar și armonios. Trebuie să
încercăm să rezolvăm toate problemele, să trecem peste toate problemele împreună, să încercăm să
rămânem o familie unită. Trebuie să dăm dovadă de maturitate în toate încercările și problemele întâmpinate
fără să influiențăm in sens negativ creșterea și devoltarea copiilor.
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„EDUCAȚIA CA O CASĂ”
- CONSIDERENTE PE TEMA „EDUCAȚIA ÎN FAMILIE”
AUTOR,
PROF. ÎNV. PRIMAR BERGHIAN LILIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN OPRIȘ”, TURDA, JUD. CLUJ
“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”).
Educații de azi sunt cetățenii de mâine, care vor trebui să fie pregătiți pentru o integrare activă în
societate, să se adapteze ușor schimbărilor, să fie flexibili în gândire, echilibrați emoțional, să facă față
tuturor provocărilor societății în care trăiesc.
Scopul cadrului didactic este să planifice, să organizeze și să desfășoare acivități prin care să
urmărească formarea competențelor prevăzute în profilul absolventului; să desfășoare activități care
presupun colaborare, muncă în echipă, comunicare, sprijin, ajutor reciproc, încredere în propriile puteri,
colaborare și comunicare permanentă cu părinții, parteneriate cu alte instituții etc.
Profilul de formare al absolventului descrie aşteptările exprimate faţă de elevi la sfârşitul
învăţămâtului primar şi este structurat pe baza a opt competenţe cheie, care reprezintă, după cum am mai
spus, un ansamblu de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare oricărei persoane pe parcursul întregii vieţi.
Copilul de vârstă mică, intră în ciclul primar cu un profil de formare al absolventului de învăţământ
preşcolar, ansamblul de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini fiind dezvoltat şi perfecţionat pe tot parcursul etapei
primare.
Absolventului i se cere mai mult decât noţiunile de cultură generală, el trebuie să înveţe pe tot
parcursul vieţii. În funcţie de fiecare competenţă, absolventul va şti să facă lucruri esenţiale, prevăzute în
programa şcolară.
Studiile și cercetările contemporane atestă importanța majoră a mediului familial în dezvoltarea și
evoluția personalității copilului (în adaptarea și integrarea școlară și socială). Contribuția și intervenția
educativă din partea școlii asupra părinților, pentru a-i ajuta în demersurile lor educative - precum
dezvoltarea responsabilității parentale, a atitudinilor și practicilor educative parentale optime - reprezintă
un obiectiv deosebit de important în cadrul relației / parteneriatului școală – familie.
Ajuns în clasa a IV-a, elevul a fost înzestrat cu competențe necesare continuării învățării. Formarea
lui nu s-a sfârșit odată cu desprinderea sa din mediul familiar al ciclului primar. Copilul „și-a luat zborul”
spre viitor fără sprijinul învățătoarei, al colegilor sau, câteodată, fără sprijinul sau interesul părintelui.
Ca învățător, observi emoțiile, transformarea, evoluția eleviilor pe care îi ajuți să crească și să se
formeze. Câteodată este mai greu să înțelegi de ce atitudinea unor elevi este diferită de a altora. Cercetezi,
te întrebi și încerci să faci tot ceea ce crezi că l-ar ajuta pe copil să devină „un copil educat”. Construiești o
„casă” adăugând cu blândețe și iubire „etaj” peste „etaj”, „camera” lângă „cameră” ca la finalul parcursului
său, ca absolvent de clasa a IV-a, să fie pregătit pentru viitor.
Surpriza vine atunci când descoperi că ai clădit „casa” pe o fundație șubredă, că acest copil nu știe
din familie noțiuni elementare de bunăcuviință, politețe, igienă și că părinții, prea ocupați cu greutățile
vieții, au neglijat unele lucruri elementare în educația de bază a copilului.
Sub supravegherea învățătorului unele lucruri s-au remediat dar lecțiile de viață oferite nu au fost
primite cu plăcere.
Mama formează copilul odată cu primele cuvinte rostite, cu primele mângâieri și primele jocuri. Nu
ar trebui să fie greu să-i spui copilului „Te iubesc!” și nici să-l alini cu vorbe blânde atunci cănd e trist.
Iubirea unei mame e un lucru de preț dar și răbdarea ei contează mult.
Educația bazată pe competiție pe care au primit-o generațiile care au acum copii în școală îi face pe
părinți să ceară note foarte bune copiilor. Dorința lor de a avea un copil cu rezultate foarte bune la școală îi
determină pe părinți să uite că un copil are nevoie și să se joace, să stea în brațele mamei și să simtă că este
iubit. Să ajuți un copil nu înseamnă să-i faci temele sau să îi iei apărarea într-un conflict. Mult mai bine ar
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fi să-l încurajezi permanent să înțeleagă, să descopere și să poată face singur tot mai multe lucruri care-l
vor defini ca om valoros pentru toți cei din jur și pentru sine.
Mama este cea mai dragă ființă pentru un copil, este un model pe care îl ai săpat în sufletul tău, cu
iubire, toată viața. De aceea, educația primită în cei „șapte ani de acasă” consider că este fundația pe care
poți să-ți clădești „casa” educației tale ca om responsabil, valoros și… fericit.
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EDUCĂM ÎMPREUNĂ
PROF. PTR. ÎNV. PRIMAR DANIELA BERINDEU
ŞCOALA GIMNAZIALA LIEBLING, TIMIS
Părinții trebuie să le creeze copiilor baza de care au nevoie pentru a porni în viaţă, să le fie drept
model pentru viitor. Pentru a reuși trebuie să le ofere acestora timp, timp petrecut în familie, timp de calitate
care îşi va pune amprenta peste tot ce va urma în viaţa lui de adult! Timpul petrecut împreună cu cei mici
reprezintă cea mai eficientă şi simplă metodă de a forma o relaţie sănătoasă copil-părinte, îi va oferi un
mediu armonios în care să se dezvolte şi va avea un model când va fi părinte la rândul său. Ca educator știu
că prin timpul oferit copilului părintele îi oferă siguranţă, căldură, protecţie, valori, principii şi amintiri. Un
copil nu are nevoie doar de jucării ci şi de părinţi interesaţi de el cu adevărat. Multi părinţi nu ştiu ce se
întâmplă la şcoală decât din ceea ce le povestesc copiii lor. Sistemul de învăţământ românesc nu prevede
ore speciale la care să participe şi părinţii. În occident există un astfel de sistem în care atât părinții, cât și
copiii desfășoară activități comune în cadrul școlii. Rolul acestor activităţi este de ai face să-i înţeleagă mai
bine pe copii, dar şi pe doamna învăţătoare. Ȋnţelegând importanța activităților desfășurate împreună cu
copiii lor, am lansat părinţilor o provocare şi i-am invitat să redevină elevi şi să participe alături de copiii
lor la unele activităţi. Vă voi prezenta două dintre aceste activități.
Petrecere în pijamale

Pentru început am creat un decor de poveste, care să se potrivească unei petreceri în pijamale. Apoi
ne-am îmbrăcat cu toții în pijamale. A fost o zi reuşită, frumoasă şi specială. Ne-am jucat, am cântat, am
dansat simțindu-ne suuuper şi fiind foarte fericiți pentru că putem să ne distrăm împreună.
Mai jos vă dăruim rețeta acestei zile minunate:
Ingrediente
- provocări
- voioşie
- distracție
- emoții
- iubire
- 2 ore de joacă sănătoasă
- multe îmbrățișări
- pupici şi mângâieri
- cuvinte frumoase
- zâmbete
Mod de preparare: am pus iubirea, voioşia, emoțiile, provocările și distracția într-un castron și am
amestecat bine până ce compoziția s-a omogenizat. Am adăugat îmbrățișările, cuvintele frumoase, pupicii
și mângâierile. Le-am copt la foc mediu timp de 30 de minute. Apoi am presărat multe zâmbete, iar la final
am adăugat două ore de joacă sănătoasă în pijamale vesele şi şosete trăsnite.
Sfârşitul anului şcolar a venit cu o nouă provocare pentru părinţi. I-am provocat să-şi amintească de
zilele fără griji, dar pline de distracție, ale copilăriei şi să fie din nou copii pentru încă o zi! Copilarie,
nu pleca! Mai rămâi cu dulceața şi inocența ta!
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Eşti minunată, copilărie! Ai zmee de hârtie şi eşti desenată în creioane colorate. În lumea ta oricine
poate face ce vrea...
Copilărie, tu esti vârsta bucuriilor, a imaginaţiei, tărâmul poveștilor. Eşti o lume unde totul este
posibil, o lume deschisă spre iubire și frumos. O lume mirifică unde ne pierdem ȋn jocuri pe câmpul cu
maci. O lume ȋn care ne regăsim alături de Feţi Frumoși și Ilene Cosânzene, o lume ȋn care orice copil se
transformă în prinţ sau prinţesă. O lume în care iți poți face scară dintr-o creangă de copac și ajungi până
ȋn ȋnaltul cerului. Apoi, mergi ȋn ȋmpărăţia vânturilor și a ploilor şi vorbești cu florile și animalele. Şi crezi
cu tărie că este adevărat.
Miracolul oricărei copilării este că, oricât de apăsătoare ar fi împrejurările în care se petrece, sufletul
copilului păstrează o inocență sub atingerea căreia totul împrumută ceva din farmecul unui basm și chiar
dacă odată cu trecerea anilor inocența se va pierde, ceea ce rămane va fi memoria intactă a întâmplărilor
trăite în acea vreme.
În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul
în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie
ce are de făcut şi care se bazează pe respect şi încredere.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
BICHIR DANIELA
Când spunem „cei șapte ani de acasă” ne referim la acei ani petrecuți alături de familie. La aceasta
se adaugă grădinița, care are un rol esențial în dezvoltarea copilului.
Realizarea funcției educative a familiei impune cu necesitate ca părinții să conștientizeze că educația
în familie nu se poate realiza spontan, de la sine, ci trebuie organizată și condusă după modele pedagogice
științifice. De asemenea, părinții trebuie să fie convinși că educația copilului nu este doar o problemă
particulară a familiei, ci este o problemă socială de mare răspundere 1.
Familia este mediul cel mai favorabil pentru dezvoltarea și formarea copilului. Aceasta-i asigură
condiții pentru ca acesta să se simtă iubit, protejat și înțeles în orice etapă din viața lui. Pentru o dezvoltare
armonioasă și frumoasă a copilului, părinții trebuie să se respecte și înțeleagă reciproc, să creeze un mediu
sănătos, fără tensiuni și agresivitate. Familia creează condițiile propice dezvoltării fizice, emoționale,
intelectuale și modelează caracterul copilului, simțul moral, estetic etc.. Totodată, în mediul familial,
copilul își însușește limbajul, atât de necesar dezvoltării intelectuale.
O mare parte dintre cunoștințele despre natură, societate, deprinderile alimentare, de igienă,
perspectiva vis-a-vis de modul de aborda situațiile neprevăzute din viață, obișnuințele de comportament,
sunt dobândite prin intermediul familiei. Aceste norme de comportament vor face diferența dintre un copil
crescut într-o familie responsabilă, cu principii, cu iubire și un copil crescut într-o familie unde a fost
neglijat, lăsat să se descurce singur.
Un copil crescut într-o familie fără afecțiune, iubire, confort, va deveni un tânăr, și mai târziu un
adult, neîncrezător în propriile forțe, temător și îndoielnic. În familie copilul trebuie să găsească răspunsuri
la întrebări, să se simtă înțeles și protejat. În acest mediu trebuie să-i fie înțelese curiozitățile, să se găsească
răspuns la acestea și nu fie ignorate. În acest fel, copilul este îndemnat să exploreze și să descopere lumea
din jurul lui.
Familia este un model pentru copil prin acțiunile pe care le exercită. Copilul preia prin imitație și
învățare. Dacă părinții sunt darnici, iubitori față de nevoiași etc., copilul va dobândi calitatea de a fi darnic
și iubitor față de cei nevoiași. De asemenea, într-o familie unde părinții citesc, și copiii vor iubi și vor răsfoi
cărțile. Iar prin intermediul cărților, copii își dezvoltă limbajul, imaginația și creativitatea.
Toate activitățile pe care copilul le desfășoară în familie alături de bunici, părinți și frați își pun
amprenta asupra dezvoltării copilului pe toate planurile. Este esențial ca funcția educativă a familiei să nu
înceteze odată cu includerea copilului într-o formă instituționalizată de educație, ci dimpotrivă, sporește,
cunoscând noi direcții de acțiune. Această pentru că nici o instituție educativă nu poate substitui, nu poate
prelua rolul educativ al familiei și al relațiilor familiale 2.

Andrei Barna, Georgeta Antohe – Introducere în pedagogie, teoria educației și teoria curriculum-ui, Ed. Europlus, Galați,
2005;
2
Andrei Barna, Georgeta Antohe – Introducere în pedagogie, teoria educației și teoria curriculum-ui, Ed. Europlus, Galați,
2005.
1
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ARTA DE A FI PARINTE
PROF. INV. PRIMAR PARAU IONELA
PROF. BIRSAN CRISTINA-MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 113 BUCUREȘTI
Familia reprezintă principalul cadru emoțional în care copilul se dezvoltă. Tulburările de personalitate
sunt influențate deciziv de calitatea relațiilor familiale, a stilului educațional al părinților, a climatului
familial, dar și de suportul și controlul parental. De asemenea, o influență majoră o reprezintă relațiile dintre
părinți.
E firesc ca toți părinții să susțină că își iubesc copiii, că își doresc ce e mai bun pentru ei. Fiecare
cuplu de părinți are propria definiție a dragostei lor pentru copii. Indiferent care ar fi aceasta, dragostea nu
este suficientă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, din punct de vedere emoțional și comportamental.
Nici renunțarea la serviciu sau alte priorități personale nu ar constitui exemple care să întărească iubirea
părinților pentru copii.
În urma numeroaselor cercetări efectuate pe acest subiect, specialiștii au concluzionat faptul că nu
sacrificiul pe care le-au făcut părinții pentru copii, cât de mult au muncit și la câte au renunțat sau le-au
dăruit, ci relațiile dintre membrii familiei. Așadar, moștenirea optimă pe care tânăra generație și-ar dori să
o primească de la părinți ar trebui să includă următoarele:
- o relație cooperantă între părinți, respectându-se individualitatea fiecăruia. În cazul separării celor
doi, este absolut neceseară o relație sănătoasă, matură, de prietenie între foștii parteneri, fiecare dintre ei
continuând să își perfecționeze relația proprie cu copilul;
- o relație calmă, rațională și bazată pe principii sănătoase;
- relații de colaborare, acceptare și respect între surori și frați;
- relații cu membrii familiei extinse a fiecărui părinte în orice situație, nu doar în ocazii speciale;
- responsabilitate și implicare față de comunitatea lărgită.
Meseria de părinte este una extrem de dificilă și care nu se studiază nicăieri. Se constată o deschidere
a părinților către studierea cărților de specialitate din domeniu, cursuri de parenting etc. Conform studiilor,
părinții ar trebui să stabilească reguli care să nu fie nici prea îngăduitoare, dar nici prea exigente. Aceste
reguli să fie clar formulate și să ofere copilului libertatea de a se dezvolta, de a alege și de a se implica în
acțiuni care duc la maturizarea lui psihologică – cognitivă și afectivă (Muntean, 2009). Phil Lorio, psihiatru
și tată, admite că părinții ar trebui să evite în a-i ajuta prea mult pe copii, dar să rămână mereu vigilenți și
pe post de observatori, astfel vor reuși să facă distincția între nevoile reale ale copilului și ceea ce le dictează
lor propriile anxietăți. Responsabilitatea față de copil presupune și dezvoltarea abilităților de bun ascultător.
Discuțiile cu copilul nu trebuie să se transforme într-un monolog în care doar părintele vorbește pe un ton
ridicat și, de cele mai multe ori, critică, ironizează, jignește. Se impune calmitate, interes pentru subiectul
discuției, ascultare, respect și înțelegere față de subiectul discuției.
În aceste timpuri, părinților și copiilor le este din ce în ce mai dificil să mențină o relație armonioasă.
Petrec tot mai puțin timp împreună, intervin tensiuni între membrii familiei, iar copiii caută înțelegere și
suport în cadrul unor grupuri de aceeași vârstă, dar cu principii morale mai puțin sănătoase. Pentru a se
evita astfel de situații, părinții ar trebui să se străduiască să păstreze o conexiune bună cu membrii familiei,
să li se atribuie responsabilități și copiilor, să fie mereu calmi, raționali și consecvenți în principiile stabilite.
De asemenea, să își facă timp pe care să îl petreacă alături de copiii lor și să găsească modalități de a se
bucura împreună. Și, foarte important, să nu se piardă din vedere faptul că obiceiurile părinților, exemplele
comportamentale pot fi o armă puternică în ochii copiilor. Degeaba încearcă părinții să le impună copiilor
anumite principii, dacă aceștia le încalcă.
Bibliografie:
1. Pânișoară, I.-O., Manolescu M. – Pedagogia învățământului primar și preșcolar – Ed. Polirom,
Iași, 2009
2. Gilbert, R. – Cum să fii prieten cu copilul tău – Editura Teora, București, 2008
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CEI 7 ANI DE ACASA
PROF. ÎNV. PREȘC. BITE FELICIA
,,Începeți dar prin a vă cunoaște copiii” (Jean Jacques Rousseau)
Pornind de la citatul prezentat mai sus, consider că educația pe care o primește copilul în familie este
una primordială și deosebit de importantă. A fi părinte este o ,,meserie”. ,,Meseria” de părinte nu este deloc
ușoară, din contră este grea.Se spune ca ,,meseria” de părinte este una dintre cele mai vechi profesii care se
practică de către toți membrii comunității, însă puțini sunt cei care se străduiesc s-o învețe sistematic, să-și
pună probleme și să încerce să le rezolve la nivelul perioadei actuale.
Părinții trebuie să cunoască, să devină conștienți, de influența pe care o exercită prezența lor în viața
copilului, să fie convinși că educația ce trebuie dată copilului, pentru societatea actuală este diferită de cele
precedente, că societatea viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.
Familia este în primul rând cadrul existenței biofizice, al dezvoltării copilului.
Participarea efectivă a părinților la necazurile copiilor, la evenimentele din viața acestora, le dau
liniștea și siguranța. Nu frica, nu teama trebuie să-l determine pe copil la acțiune; e bine să li se explice
natura greșelilor săvârșite, gravitatea acestora și nu să se apeleze la măsuri uni laterale de natură să producă
blocaje psihice și dezadaptare socială.
Familia și căminul, conviețuirea laolaltă a părinșilor cu copiii lor, reprezintă școala primilor ani ai
copilului în care trebuie să primească bazele temeinice ale viitoarei sale conștiințe, ale tuturor trăsăturilor
care-l vor defini ca om integru în epoca maturității sale.
Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deorece ea influențează și
modelează persoana umană. Transformarea individului în persoană adică în individ cu statut social, este
întâi de toate opera familiei. Sunt două cauze care explică această influență a familiei asupra persoanei: una
este legată de faptul că acțiunea familiei se exercită mai de timpuriu iar a doua aceea că multă vreme familia
este mijlocul prin care se canalizează oricare altă acțiune de socializare, ea fiind identică cu întreaga lume
socială a copilului. Acțiunea familiei nu e numai cea mai timpurie dar multănvreme e și singura, având pe
deplin monopolul, fiind singurul factor de socializare a copilului.
Mediul familial este primul mediu educativ și socializator pe care îl cunoaște copilul și a cărui
influență îi marchează esențial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este, din această cauză,
extrem de puternică și – din multe puncte de vedere – de neînlocuit. Atmosfera din 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 direcționarea activității și aptitudinilor de mai târziu.
Năzuințele copilului se formează în mica copilărie prin exemplul celor din jur. În familie copilul învață
limbajul și comportamentul socila, își formeză aspirații și idealuri, convingeri și aptitudini, sentimente,
trăsături de voință și caracter.
Întotdeauna ambianța, climatul din familie influnțează, 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 ce nu vreți să imite”.
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 personalități asigurându-i detenta realizării de
sine și a succesului în general. Din contră, dacă este crescut într-un climat tensionat, conflictual, instabil,
copilul se poate inhiba ba chiar se poate maturiza afectiv și conjunctiv. Urmarea este, fie o puternică
motivație prosocială de evitare a tot ce se aseamănă cu cele trăite acasă, fie într-o motivație antisocială ca
expresie a nevoii de pedepsire a celor din jur, de răzbunare permanentă, de ură, rezultat al frustrărilor
afective acumulate în primii ani de viață.
Pentru o bună educație a copilului este necesară conlucrarea familiei cu grădinița, iar apoi cu școala.
Apreciem că buna cunoaștere a ceea ce copilul trebuie să primească și primește concret din partea familiei,
conjugată cu o muncă metodică pe baze științifice, din grădiniță, în condițiile unei bune colaborări
permanente dintre familie și grădiniță, al unei îndumări suficiente a familiei reprezintă pârghii de bază în
munca de formare a preșcolarului.
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Premisa de la care trebuie să pornească acestă colaborare este unitatea, comunicarea, continuitatea și
competența în munca educativă. O cunoștere suficientă a ambelor părți este dată de o apropiere cu dublu
sens familie-grădiniță, grădiniță-familie, apropiere care să corespundă interesului celor două instituții:
educația timpurie pentru viață 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. De reținut că: faptele de astăzi ale copiilor
reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine; deprinderile și convingerile ,,creionate” acum constituie
baza modului de acțiune în viitor; atitudinile și comportamentele adulților cu care vin în contact (îndeosebi
ale părințior) vor fi primele module copiate cu fidelitate de către copii.

2004
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RELAŢIA ŞCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR BLĂGUŢIU CORNELIA,
COLEGIUL NAŢIONAL"OCTAVIAN GOGA", SIBIU
În această lume în permanentă schimbare, părinţii, educatorii, oamenii de afaceri, comunităţile
locale, statele si guvernele naţionale se străduiesc împreună să încurajeze sistemele de îmbunătăţire a
educaţiei, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte. Unul dintre mijloacele de împlinire a acestui scop,
implicarea familiei în educaţie, a existat de generaţii.
Familiile trebuie să fie implicate în îmbunătăţirea învăţării acasă, precum şi în şcoală. Acestea pot
întări învăţarea acasă, prin implicarea în activităţile şcolilor în care studiază copiii lor, susţinându-le
interesul pentru învăţare si lărgindu-şi propriile abilităţi parentale. În societatea modernă, familiile se
confruntă cu solicitări ridicate, cu o competiţie crescută pentru obţinerea atenţiei din partea copiilor proprii,
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. Provocările respective sunt complicate şi de lipsa
comunicării între şcoli şi familii şi de faptul că adesea practicile şcolare eşuează în a veni în întâmpinarea
nevoilor multor familii ale elevilor.
În acelaşi timp, există semne conform cărora legăturile dintre cele două instituţii pot deveni mai
puternice. Părinţii îşi doresc foarte mult ca cei mici să reuşească şi vor să lucreze cu şcoala pentru a atinge
succesul. Şcolile joacă un rol important în întărirea acestor interdependenţe. Părinţii se intorc către şcoală
pentru a fi îndrumaţi. Când cadrele didactice şi conducerea unităţii de învăţământ sunt dornice să-şi atragă
părinţii, atunci rezultatele copiilor se imbunătăţesc.
Complexitatea creşterii si educării copiilor în zilele noastre cere, de asemenea, sprijin şi din partea
comunităţii. Programele sponsorizate - de grupurile comunităţii şi de oamenii de afaceri, de instituţiile
religioase, de organizaţiile de caritate şi de diverse fundaţii-sunt importante în întărirea relaţiilor dintre
familie şi şcoală.
Orice tip de efort, realizat pentru a oferi părinţilor mai multe oportunităţi de a-şi ajuta copiii să înveţe,
va necesita o schimbare de atitudine 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.
Familiile trimit copiii la şcoală, acolo unde speră ca ei să-şi dobândească instrumentele necesare
penru a reuşi în viaţă. Şcolile preiau copiii şi-i trimit înapoi în familiile lor, acolo unde presupun ca le va fi
furnizat sprijinul de care acestia au nevoie pentru a creşte şi a învăţa. Cercul acesta este unul ce a fost
considerat centrul dezvoltării, al dezbaterilor şi al obţinerii informaţiilor de orice natură. Majoritatea
instituţiilor educaţionale are un grup formal de legătura şcoală-familie, fie că este comitetul de părinţi,
consiliul şcolii, dar toţi lucrează pentru a crea o punte între şcoală şi familie. Relaţiile sunt denumite
diferit:”implicare parentală”, “relaţii şcoală-familie”, dar toate reprezintă convingerea că dacă adulţii-în
cadrul celor două instituţii-comunică şi colaborează, atunci cei care vor avea de câştigat sunt numai şi numai
copiii.
Atât părinţii, cât şi educatorii au un interes deosebit faţă de succesul copiilor şi deţin şi sistemul de
legături care să le faciliteze reuşita. Însă conceptualizarea şi operaţionalizarea legăturilor şcoală-familie a
fost realizată în moduri diferite de practicieni, creatorii de politici educaţionale şi cercetători, care au avut
idei anume referitoare la drepturile, responsabilităţile şi rolurile participanţilor la educaţie. Pentru unii,
centrarea pe acest tip de cercetere a constat în descrierea programelor şi a practicilor care să determine
creşterea implicării părinţilor în activităţile legate de şcoală. În contrast, alţi autori se centrează pe
interacţiunile părinţilor cu educatorii, pentru a pune în evidenţă dimensiunile puterii şi ale ideologiei. Ei
oferă căi de problematizare a situaţiei, care implică noi moduri de gândire, în loc să direcţioneze către
politica sau practică încă de la început.
Cercetările pe scară largă întreprinse de Joice Epstein în rândul părinţilor, profesorilor şi al elevilor
asupra opiniilor şi acţiunilor legate de educaţie au oferit materiale pentru dezvoltarea modelului teoretic a
ceea ce ea numeşte “parteneriatele şcoală-familie”. Termenul este folosit pentru a sublinia faptul că şcolile,
familiile şi comunităţile împart responsabilităţile ce vizează copiii, prin suprapunerea sferelor de influenţă.
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Ele pot fi separate, în cazul în care instituţiile respective îşi alocă foarte puţin în ceea ce priveşte resursele,
scopurile sau responsabilităţile sau se pot suprapune creând un “spaţiu”pentru activităţile de parteneriat.
O anumită siguranţă fizică şi emoţională ca element constant, oportunităţi de participare în societate,
experienţe educaţionale flexibile şi un mediu adecvat ar trebui să fie la dispoziţia tuturor copiilor şi a
familiilor lor.
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CONCEPTUL EDUCAȚIEI ÎN VIAȚĂ ȘI FAMILIE
PROF.ÎNV.PRIMAR: BLANARIU LĂCRĂMIOARA
ȘCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU IOAN CUZA”-FALTICENI
Ne lovim des în viața de zi cu zi cu sintagme despre educație, despre importanța ei și despre moduri
cum am putea să o facem mai atrăgătoare la orice vârstă, dar în special în perioada copilărie-adolescență.
E ușor să ne lăsăm distrați, să ne refugiem în comportamente vicioase din obișnuință și să uităm cine suntem
sau ce avem de făcut.
Nu stim ce fel de oameni suntem sau ce alegeri vom face pe parcursul creșterii, dar copiii cu familii
obișnuite au mai multe șanse să își depășească condiția față de cei care se nasc și cresc în dezbinare și
ceartă. Ca ființe neinițiate avem nevoie de modele, așa că obișnuim să preluăm caracterul părinților si
gesturile acestora, bune sau rele. Prima dată, înțelept ar fi să îi obișnuim pe cei mici cu trăitul armonios și
să le inspirăm dragoste pentru frumos și cunoaștere. Totul începe când ne văd mai des cu cărți în mână și
seara le spunem povești pentru a le stimula imaginația. Odată cu trecerea timpului o să își schimbe opiniile
și poate vor deveni persoane cu credințe noi, se vor simți neînțeleși, de aceea avem nevoie și de educație
morală și psihologică în familie. În primul rând, nu putem să îi blamăm și să îi excludem pentru gusturile
diferite, trebuie să îi ascultăm cu calm și să nu le lăsăm cuvintele să treacă pe lângă noi, ci prin noi. Nu frica
trebuie să-l determine pe copil la acțiune; e bine să li se explice natura greșelilor săvârșite, gravitatea
acestora și nu să se apeleze la măsuri autoritare și drastece deoarece ele produc blocaje psihice și
dezadaptare socială. Chiar dacă nu suntem de acord, dar au un punct de vedere solid, logic și coerent trebuie
să ne aducem amite că acești copii sau adolescenți sunt propria lor conștiintă individuală și nu e scopul lor
să impresioneze pe nimeni. Un mod de comunicare liber exprimat fără agresie îi permite copilului să se
simtă în primul rând liber în gândire și exprimare, în al doi-lea rând m-ai deschis spre o comunicarea cu ei
și spre o gândire matură mai timpurie.
În al doilea rând, o cale nobilă pe care ar trebui să pășească orice părinte e aceea de a își învăța
moștenitorii cum să aibă încredere în ei, să-și depășească limitele imaginare. Unul dintre sentimentele foarte
importante oferite de familie copilului este sentimentul de siguranță. Familia este cadrul relativ stabil și
coerent în care anxietatea copilului provocată de incapacitatea lui de a răspunde multitudinii de factori
interni si externi ce-l asaltează este redusă considerabil. Inteligența emoțională menține controlul asupra
acțiunilor și stărilor indivizilor, precum și la manifestarea empatiei în relațiile interpersonale. Persoanele
care au această abilitate ridicată găsesc motivația de a face anumite acțiuni, de a munci pentru obiectivele
lor și sunt productive. Au planuri pe termen lung și se gândesc la modul în care acțiunile lor vor contribui
la îndeplinirea acestora.
Ca o concluzie, familia în multe cazuri are un rol decisiv în a crea oameni cu personalități puternice
și distincte, fiind o puternică influență asupra a ceea ce vom devenit, asupra modului în care ne vedem pe
noi înșine, asupra a tot ce ne influențează.
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ROLUL FAMILIEI ÎN FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA COPILULUI
PROF. ÎNV. PRIMAR BLIDAR ANDREEA-ALINA
ȘCOALA GIMNAZIALA BAIȚA DE SUB CODRU
Orice abordare a problemelor legate de situația copilului trebuie să pornească de la specificul
familiei, care reprezintă, de fapt, principalul suport pentru copil, mediul natural în care acesta crește, se
dezvoltă și evoluează ca personalitate, ca viitor adult. Copilul deprinde în familie primele manifestări cu
semnificație socială, realizează prima forma de integrare în societate, se manifestă ca ființă socială. Familia
reprezintă, în același timp, principala instanță educativă și formativă, aici copilul deprinde informațiile de
bază necesare integrării sale sociale. Educața familială va infliența determinant evoluția viitoare a copilului.
R.K. Merton ( 1949) scria faptul că: ,,Familia reprezintă cea mai importantă ,,curea de transmisie” a
normelor cultural din generație în generație”, iar Durkheim definea educația ca și acțiune exercitată de
generațiile adulte asupra celor tinere în vederea creării ființei sociale(1922). Majoritateadercetărilor ,,de
teren ,,continuă să definească educația familial ca o ,,producer a personalității ,,și ca ,,transmitere
intergenerațională ,,pe o direcție unică, de la părinți la copii. Indifferent de obiectivele urmărite, majoritatea
studiilor conțin, explicit sau implicit, presupoziția acestei definiții universal și ivariabilă a părintelui și a
copilului: a fi părinte înseamnă a transmite, respective a acționa ca intermediary între societate și copil;
complementar, a fi copil înseamnă a primi mesajul pe care părinții îl transmit. Poziția de părinte este
sinonimă cu competența cognitivă și interracțională, cu certitudinea, în timp ce copilăria echivalează cu
absența cunoștințelor și abilităților, cu neputința. Socialozarea implică un principiu al legitimității. Or,
tocmai această dihotonomie legitimează și dreptul părintelui de a transmite, și autoritatea parental, și
obediența infantilă; transmiterea și autoritatea/ obediența sunt inseparabile.
Tipul de dsciplină parental reprezintă un aspect particular al exercitării stilului educative familial.
Acesta, fie permisiv, autoritar sau indiferent, depinde de atitudinea părinților față de copiii lor. Studiile de
psihanaliză a educației afirmă că principal dificultate a părinților în acțiunea de disciplinare a copilului
provine din faptul că ei nu înțeleg sau uităcă acțiunile copiilor se supun altor legi decât cele ale adultului;
dacă adultul reacționează aproape exclusive după principiul realității, copiii, mai ales în copilăria mică,
urmăresc principiul plăcerii. Reacțiile extreme- autoritarismul, premisivitatea largă, dar și neutralitatea, ca
stiluri de disciplină parentală, sunt indicatori importanți de predicție a eșecului ăn dezvoltarea social a
copilului; acesta va putea devein responsabil și se va integra social numai dacă părinții echilibrează cele
două tendințe extreme. Tipul de disciplină parental cel mai efficient în raport cu pregătirea copilului pentru
adaptarea școlară presupune controlul omnipresent și, în funcție de caz, autoritar, care trebuie dublat de
autonomia instrumental și funcțională a copilului. Se prefer practicile parentale care evită constrângerile
explicite, utilizându-se diferite metodede persuadare( explicații, informații în legătură cu efectele unei
acțiuni), astfel încât copiii au sentimental de a fi optat ei înșiși pentru comportamentul dorit de adult.
Dacă în cadrul socializării primare are loc cu preponderență un proces de individualizare- copilul
învață unicitatea sa de ființă distinct față de alte ființe umane.
Ca urmare, stilul educative al familiei are un rol major în dezvoltarea copilului.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE. EDUCAȚIA PĂRINȚILOR ÎN SPRIJINUL
EDUCĂRII COPIILOR
PROF. BLIOȘCA ANAMARIA
LICEUL DE ARTE SIGISMUND TODUȚA -DEVA
Educaţia părinţilor este o dimensiune a educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor, ei acordându-ise astăzi o foarte mare importanţă, deoarece presupune responsabilizarea părinţilor pentru viaţa familială şi
pentru sănătatea mintală şi morală a copiilor lor.
Dar de ce ar fi nevoie mai ales azi de o asemenea prioritate? De mii de ani, părinţii nu au urmat
cursuri speciale pentru a fi părinţi. Ei au folosit ceea ce au învăţat de la înaintaşii lor; au avut modele pe
părinţii lor, pe bunici şi pe străbunici, mai ales în condiţiile familiei lărgite, în care neamul se extindea întrun anume loc (sat), fără separarea / mutarea unor membri la mari distanţe. De asemenea, tradiţia, în trecut,
constituia un factor de coeziune şi de înţelepciune pentru membrii familiei, transmiţându-se din generaţie
în generaţie; azi însă întâlnim mentalităţi total diferite la părinţi versus copii etc.
Trăim într-o lume bulversată de informaţie şi de contactul cu prea multe adevăruri, din care nu ştii
pe care să-l alegi... Totuşi, chiar şi aşa, copilul are ca principale modele de viaţă pe părinţii săi!
Aceşti părinţi, pe umerii cărora apasă o uriaşă responsabilitate, resimt astăzi nevoia de ajutor
specializat, pentru a-şi împlini cum se cuvine rolul. Prea mult timp ei au fost lăsaţi să-şi exercite funcţia
doar pe seama experienţei empirice a fiecăruia sau a autoinformării din lucrări mai puţin accesibile. Mai
mulţi psihologi recomandă apariţia şi frecventarea unor cursuri cu părinţii, cu ajutorul medicilor pediatri,
al specialiştilor în puericultură, al psihologilor, al pedagogilor, al asistenţilor sociali, al preoţilor. Această
pregătire a părinţilor se consideră a fi utilă pentru ei încă din perioada în care se hotărăsc să aibă copii,
prelungită pe parcursul concediului pre şi post - natal şi în continuare.
Sociologia şi psihologia modernă, cu precădere, au ajuns la concluzia că orice sistem de educaţie
rămâne neputincios, dacă se izbeşte de indiferenţa sau opoziţia părinţilor. De aceea, se propune azi ca şcoala
însăşi să aibă o misiune suplimentară, de educare a părinţilor, pentru a contribui cu succes la educarea
copiilor.
Conştiinţa educativă a părinţilor trebuie formată pe trepte:
- a viitorilor părinţi;
- a părinţilor cu copii mici;
- relaţia şcoală - familie;
- rolul mass-mediei în educaţia părinţilor;
- formarea formatorilor pentru educaţia părinţilor.
Relaţia şcoală - familie ar trebui să presupună:
- înfiinţarea de asociaţii ale părinţilor / şi profesorilor, cu largă libertate de iniţiativă;
- şcoli ale părinţilor (cum există deja în Franţa) şi şcoli ale mamelor (ca în Germania);
- consilii de administraţie formate din părinţi (exclusiv sau în majoritate), ca în ţările occidentale, cu
rol informaţional, consultativ şi decizional. În schimb, în Estul Europei există doar comitete de părinţi pe
clase şi pe şcoli, fără rol decizional.
- reviste şi programe radio şi TV pentru educaţia părinţilor (v. Occident).
Punctul cheie îl constituie formarea formatorilor (mai ales a celor care prin profesia lor sunt în relaţie
cu familia şi cu copiii: profesori, medici, jurişti, preoţi etc.) Cooperarea cu familia poate fi pentru profesor
un test profesional, pentru că părinţii sunt „clienţi" ai şcolii; eficacitatea învăţământului poate fi ameliorată
prin cooperarea între şcoală şi familie.
În multe ţări occidentale există profesori specializaţi pe problemă (consilieri). Soluţia ideală ar fi ca
toţi profesorii să colaboreze cu familiile, iar profesorii specialişti să rezolve cazurile diferite.
Dr. Ghe. Bunescu şi o echipă de cercetători de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei - laboratorul
Educaţie Permanentă au întreprins o investigaţie pe un eşantion de 3500 de subiecţi (elevi, părinţi,
profesori), pentru a afla nevoile de educaţie specifice, pe categorii de părinţi şi oferta educaţională posibilă.
De asemenea, se încearcă în prezent o sensibilizare a părinţilor şi profesorilor pentru organizarea primelor
asociaţii de părinţi din România şi s-a propus factorilor de decizie parlamentară şi guvernamentală
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instituirea obligativităţii legale de înfiinţare a consiliilor de administraţie şcolară, în care reprezentanţii
(asociaţiilor) părinţilor să capete o pondere sporită şi un rol decizional.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a dispus chiar din semestrul II al anului şcolar 1999 / 2000 ca
şcolile, liceele şi Casele Corpului Didactic să introducă în oferta şcolii / planurile de activitate programe
concrete de educaţie a adulţilor. (ordinul 3062 din 18 I 2000) Aceste programe pot fi elaborate în cooperare
cu autorităţile locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile (organizaţii nonguvernamentale, sindicate, părinţi,
reprezentanţi ai cultelor etc.) şi cu reprezentanţi ai patronatelor. (Exemplu de proiect: „Educaţia copiilor
azi", al Fundaţiei „Copiii noştri", în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu UNICEF).
Menţionăm că mulţi părinţi din întreaga lume s-au orientat deja - chiar şi de la noi din ţară - spre
lecturarea cu folos a unor cărţi scrise de pediatri, psihologi, consilieri familiali, teologi, care au ca principal
scop armonizarea relaţiilor dintre părinţi şi copii, acordarea unei educaţii adecvate copilului în familie. Cu
alte cuvinte, unii părinţi au înţeles folosul apelului la experienţa şi cunoaşterea specialiştilor.
Spre exemplu: Dr. Ross Campbell: „Cum poţi să-ţi iubeşti cu adevărat copilul", „Cum poţi să-ţi
iubeşti cu adevărat adolescentul", „Copii în primejdie", „Copiii noştri şi drogurile"; Ep. Irineu de
Ekaterinburg: „Călăuziri pentru creşterea şi educarea ortodoxă a copiilor"; Stela Iancu: „Psihologia
şcolarului"; Emilia Albu: „Manifestări tipice ale devierilor de comportament la elevii preadolescenţi prevenire şi terapie" ş.a.
Alţii consultă propriu-zis specialişti, pentru diferite probleme care apar în relaţia cu proprii copii.
Însă observăm că există în multe situaţii un recul faţă de ideea de „asociaţie". Nu numai faţă de
asociaţiile de părinţi / profesori, ci faţă de această idee în general. Cităm din comunicatul Delegaţiei
Comisiei Europene pentru România („Programe ale Uniunii Europene pentru România, Fişa de Sector
„Societatea Civilă", septembrie 2004):
„Dezvoltarea unei societăţi democratice este legată de apariţia şi dezvoltarea unei societăţi civile
deschise, în special de dezvoltarea ONG-urilor (organizaţiilor non-guvernamentale) care pot răspunde
cerinţelor cetăţenilor printr-o implicare activă şi prin activităţi de informare şi responsabilizare."
Aici se afirmă nevoia de a sprijini ONG-urile, ceea ce se constituie ca o prioritate în cadrului
procesului de aderare. Ce este un ONG?
ONG = Organizaţie non-guvernamentală sau neguvernamentală; nucleu format prin iniţiativa şi
dăruirea unor oameni dedicaţi unor idei; o convenţie prin care mai multe persoane pun în comun, în mod
permanent, contribuţia lor materială, cunoştinţele şi activităţile lor, pentru realizarea unui scop care nu
urmăreşte foloase pecuniare sau patrimoniale. Scopul asociaţiei poate fi pur ideal, poate să corespundă
intereselor generale ale colectivităţii, poate să urmărească obiectivele specifice unei categorii sociale,
profesionale sau culturale din care asociaţii fac parte, poate să corespundă intereselor particulare,
nepatrimoniale ale asociaţilor. (Legea privind Asociaţii şi Fundaţii, 6 febr. 1924)
Nu progresăm şi stagnăm într-o tranziţie post-comunistă pe toate planurile, pentru că nu ne unim
spre bine. Această idee poate fi dusă şi mai departe, dacă ne referim acum la unirea noastră ca membri ai
Bisericii lui Hristos. De ce familia de azi nu mai e familie? De ce părinţii au uitat cum să fie părinţi? Pentru
că nu se mai respectă poruncile dumnezeieşti...
Cităm în sprijinul acestei idei de la Emilia Albu, cartea amintită, precizând că autoarea este doctor în
ştiinţele educaţiei:
„După opinia noastră, disfuncţiile educative - factori de risc comportamental de provenienţă
familiară - pot fi puse în bună măsură şi pe seama pierderii rădăcinilor religioase ale familiei, a
deprecierii, în general, a funcţiilor moral-normative ale credinţei şi ale valorilor moralei creştine. În
mesajul său de Crăciun, Papa Ioan Paul al II-lea (1999) a avertizat că valorile familiei sunt în pericol, că
se înmulţesc familiile netradiţionale şi cele neînchegate. Pe fondul slăbirii controlului familial sunt tot mai
mulţi copii şi tineri rătăciţi în fapte rele, în lumea drogurilor, creşte aderenţa la secte religioase violentagresive, cum este satanismul, fenomen interpretat de Sanctitatea Sa ca o expresie a nevoii de credinţă
pervertită.
Considerăm oportun să menţionăm câteva argumente ce pledează pentru educaţia religioasă
eficientă a tineretului şcolar, cu atât mai mult cu cât se pare că în această privinţă triada şcoală - familie
- biserică încă nu şi-a găsit cel mai potrivit mod de conlucrare. (...)
Creştinismul este un trezorier de cultură impresionant, de învăţături şi de principii de viaţă morală.
Mulţi sunt cei care văd în credinţă singura cale de ieşire din criză, de renaştere morală şi spirituală a
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societăţii româneşti contemporane. Necesitatea educaţiei religioase este susţinută de argumente: a)
psihologice; b) etice şi c) sociologice.
a) Educaţia religioasă invită la reflecţie, la autocunoaştere, la autocontrol. Meditaţia grăbeşte,
susţine procesul de maturizare etică şi mijloceşte evidenţierea Eului. Experienţa arată că oamenii
credincioşi sunt mai echilibraţi psihic, mai moderaţi, mai cumpătaţi, mai generoşi, mai sensibili la
problemele celor din jur.
b) Într-o perioadă de disoluţie a reperelor morale, educaţia religioasă poate aduce un suflu nou în
ceea ce priveşte aspectele relaţionale comportamentale la nivel individual şi social.
c) Valorile religioase au virtutea de a aduce oamenii laolaltă, de a crea legături durabile, de a
solidariza şi de a cimenta unitatea grupală, comunitară."
Aceste programe de educaţie a părinţilor ar trebui să cuprindă la loc de cinste, deci, morala
Evangheliei, ca o lumină care nu se demodează odată cu trecerea timpului, ci, din contră, devine tot mai
mult o necesitate, pentru o societate aflată în criza căutării iubirii autentice.
Idei pedagogice întâlnim şi în operele teologilor creştini. Astfel Sfântul Vasile cel Mare subliniază că
„în educaţie se va recurge îndeosebi la Sfintele Scripturi, povestindu-le copiilor fapte exemplare săvârşite
de Hristos şi cultivându-le virtutea, prin intermediul sentinţei creştine”(Albulescu, 2009, p.99).
Ca atitudine pedagogică Fericitul Augustin recomandă”bunăvoinţă faţă de copii”(Albulescu, 2009,
p.106)”jocul este foarte mult preţuit deoarece se dovedeşte mai folositor în educaţie, decât discuţiile
savante”(Albulescu, 2009, p.106).
Bibliografie:
- Teoria educaţiei, Marin Călin, All, 1996;
- Experienţa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti, Pr. Dr. Eugen Jurca, Marineasa, 2001;
- Curriculum diferenţiat şi personalizat, Polirom, 1998;
- L'ecole des parents, J. Domenach;
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FAMILIA ȘI IMPORTANȚA
CELOR 7 ANI DE ACASĂ
ȘCOALA GIMNAZIALA TELIUCU INFERIOR
PROFESOR LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA:
BOBARIU CRISTINA MARIA
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Pedagogia este știința care studiază fenomenul educațional cu toate implicațiile sale asupra formării
personalității umane în vederea integrării sale în viața socială. Urmărind integrarea omului în societate,
educația se preocupă, în aceeași măsură, de formarea personalității care va permite fiecărui om să asimileze
în mod creator realizările sociale.
Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului,
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Educația, bunele maniere, regulile
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în
relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă.
Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite
copilului. Așadar prima școală a copilului este familia. Ea este cea mai importantă dintre toate instituțiile
educaționale. Căminul este locul în care trebuie să înceapă educația copilului. Aici este prima lui școală.
Avându-i pe părinți drept învățători, aici copilul va învăța lecțiile care-i vor fi călăuză în viață – lecții despre
respect, cinste, ascultare, autocontrol. Influențele educaționale ale familiei constituie o putere hotărâtoare
spre bine sau spre rău.
Toți părinții au obligația instruirii copiilor din punct de vedere fizic și psihic. Educația primită de
copil în această perioadă a vieții lui se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică,
intelectual-cognitivă. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre exemplu, dacă acesta
aude frecvent certuri în familie. Deasemenea cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea
materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o o faptă bună. Ultimii
ani au adus cu ei o percepție nouă în privința influenței pe care o are familia asupra formării personalității
copiilor. Deși s-a știut întotdeauna că familia ne influențează, acum descoperim că această influență este
mai mare decât ne-am imaginat.
Ca adult, sesizezi uneori că, în situații-limită reacționezi cum nu te așteptai, sau de cele mai multe ori
reacționezi după modelul care ți-a fost oferit în familie atâta timp cât ai trăit cu părinții. Modelul părinților
se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa cum a văzut la mama sau tatăl
său ( cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii, trebuie mai
întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții.. Astfel vom fi un model moral bun de urmat de către proprii noștri
copii. Este bine de știut ca și părintele să știe să-și asculte copilul și se explice de fiecare dată hotărârile pe
care le ia și care îl privesc pe copil. Aplicând aceste lecții pot fi prevenite acele conficte de mai târziu dintre
voință și autoritate, care contribuie la apariția în mintea tinerilor a înstrăinării și supărării față de părinți și
a împotrivirii lor față de orice autoritate. În primii ani de viață, este important ca părinții să dedice copiilor
cât mai mult din timpul lor, să vorbească cu ei, să se joace, să „lucreze” împreună. Așa copilul va fi
permanent supravegheat și nu va fi lăsat în voia lui.
De la o vârstă foarte timpurie, copiii pot înțelege ceea ce le este spus simplu și clar, cu blândețe și
dragoste. Pe măsură ce copilul crește, părinții vor introduce reguli și regulamente ce vor fi stabilite, care
vor fi respectate de către toți membrii familiei și care vor fi în felul acesta simplu și ușor adoptate de către
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copil. Există o dragoste oarbă, ce lasă copiilor „privilegiul” de a face ce vor ei; acest tip de atitudine conduce
la primul pas spre deteriorarea relației părinți-copil de mai târziu.
Alteori e mai ușor pentru părinți să recurgă la pedepse ori abuzuri fizice decât să coopereze, să
stabilească limite. Acest lucru se întâmplă datorită dezinformării și a lipsei răbdării. Stabilind limitele în
relația cu copilul, acesta va înțelege că părintele respinge comportamentul negativ și nu îl respinge pe el.
Regulile și limitele sunt importante fiindcă oferă părinților și copiilor sprijin și siguranță. Copiii acceptă
adesea regulile dacă sunt clare și pe înțelesul lor și dacă sunt aplicate în mod consecvent. Prea multe reguli
însă împiedică dezvoltarea copiilor. Deasemenea, atunci când părintele interzice ceva copilului, e bine să îi
explice de ce nu are voie să facă un anumit lucru. E important ca copilul să înțeleagă.
De o importanță deosebită este și faptul ca părintele să se gândească serios și la alte modalități cu
mult mai eficiente de a-și pedepsi copilul, în afara pedepsei fizice și anume izolarea copilului sau
confiscarea unui lucru care îi place acestuia. Părintele poate să fixeze la copil comportamentul dorit
oferindu-i recompense ( o mângâiere pe cap, un pupic sau chiar un semn stabilit de comun acord cu copilula ridica degetul mare de la mână, ,,ceva bun” etc).
Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă.
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine.
Este datoria părintelui să aducă pe băncile primelor clase copii sănătoși, viguroși pe care școala, prin
aportul ei pe linia instrucției, dar desăvârșind și opera de educație inițiată în familie să îi transforme în
personalități armonios dezvoltate, în cetățeni înzestrați cu spirit de răspundere, cu simțul datoriei și potențial
creator.
Ca o concluzie, cei șapte ani de acasă sunt piatra de temelie a vieții viitoare. De acești ani depinde
cum va fi integrat viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și
stilul de viață alături de cei dragi.
Un adult care are „cei șapte ani de acasă” poate merge în viață deschis și cu un viitor sigur.
Bibliografie
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ROLUL ȘI INFLUENȚA FAMILIEI
ÎN EDUCAȚIA COPILULUI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLAȘU DE SUS
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BOBARIU MIRELA GABRIELA
Motto:„
Nu nașterea ca atare te face tată,
Nu purtarea în pântece te face mamă,
Ci buna creștere pe care o dai copiilor. (Sf. Ioan Gură de aur)
„Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul învaţă
în familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi comportamentele
necesare pentru a se integra în societate.
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
Factorii care influențeaza azi mediul educativ sunt:noua concepție care se cristalizează asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). 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.
În activitatea de educatțe în familie un rol important îl are ,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi și carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educației, adică formarea copilului ca cetațean, ca om.
Raporturile dintre părinți și copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării
lor, lucru de care ar trebui sa fie conștienti toți părinții. Atitudinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale părintilor influențeaza atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor.
Cercetările au demonstrat, că părinții au stiluri diferite de educație a copilului: mamele tind mai mult
spre precauţie, ele încurajează securitatea, echitatea; simplifică mesajele și vorbesc la nivelul copilului; pun
accent pe îngrijirea copilului, pe simpatie, grijă şi ajutor bazat pe relaţii și percep lumea din jur în raport cu
copiii lor. Taţii se exprimă mai sumar, direct și la obiect; adeseori încurajează copiii să încerce, să testeze
lucrurile; încurajează independenţa, concurenţa, pun accent pe dreptate şi îndatoriri bazate pe reguli; tind
să se joace cu copiii și să perceapă copiii lor în raport cu lumea din jur. Un lucru este cert, că ambele
abordări sunt necesare pentru maturizarea copilului. Ceea ce nu știu tații despre implicarea lor în creșterea
și educația copilului, este că dincolo de ”oboseală”, ”nervi” și ”timp pierdut”, copiii lor au multe beneficii,
printre care: copiii sunt mai independenți și mai încrezători; au mai multe șanse de succes când începe
școala; au o stimă de sine mai înaltă, un nivel sporit al autonomiei și proactivitate în luarea deciziilor; au
capacitatea de a dezvolta competențe sociale mai devreme decât semenii lor, abilități de negociere și
rezolvare a conflictelor; spiritul de echipă
Ingredientele necesare pentru o implicare sănătoasă în dezvoltarea copiilor sunt iubirea focalizată pe
copil, necondiţionată şi manifestată în mod sănătos (inclusiv, manifestarea grijii şi a interesului pentru tot
ce i se întâmplă şi ce trăieşte copilul); setarea limitelor, discutarea şi agrearea regulilor; comunicarea
consistentă, exprimarea deschisă şi asertivă, cu copilul şi cu alți membri ai familiei; identificarea de gen
pozitivă și coeziunea cu alți membri ai comunictății în care crește copilul. Cercetările arată că prezența
taților și a mamelor în creșterea, educația și dezvoltarea copiilor, în egală măsură, asigură succesul
dezvoltării acestora.
BIBLIOGRAFIE: Colectia revistelor ,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
BOBEICA OANA
Părinții joacă cel m-ai important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor ca personalități.
Anume din familie copilul trebuie să. In opinia mea, familia are un rol extrem de important in viata unui
adolescent. In primul rand, familia reprezinta primul cadru de dezvoltare al copiilor. De educaţia oamenilor
se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale. Părinții și rolul lor în formarea și dezvoltarea
personalității copilului de la naștere. Socializarea acestuia prin familie, formarea lui pentru adaptarea la
viața.
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele. Material prezentat in
activitatile parintilor si consilierea lor. Implicarea reală a tatalui în educarea copilului ar trebui să se facă
simțită și să. Concluzionând putem spune, că rolul familiei în educaţia copiilor este esenţial. Atmosfera
caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca intelectuală a
şcolarului. Implicarea înseamnă de asemenea să jucaţi un rol activ în educaţia copilului. Cartonaşe cu
drepturile copiilor.
Orice copil are dreptul la educație și la învățământ. Capitolul I – Locul şi rolul şcolii şi al familiei
contemporane în educaţia copiilor. Relaţiile dintre familie şi şcoală în lume. Interconexiunea atitudinilor
morale raportate la educația morală. Copiii au mecanisme proprii prin care fac față emoțiilor, precum
anxietatea.
De aceea, se cuvine să amintim cele mai influente dintre. Rolul fundamental al tatălui în familie este
astăzi modificat de schimbarea rolului femeii care nu mai este. Familia crestina, copiii, educaţia, şcoala,
vocaţia. Nu există informații disponibile pentru această pagină. Educaţia dată înconştient şi de colaborarea
părinţilor. Odată cu intrarea copilului în şcoală, funcţiile educativeOdată cu intrarea copilului. E adevărat:
rolul familiei nu poate fi preluat total de niciE adevărat: rolul familiei nu. Pregătirea părinților și a familiei
pentru intrarea copilului în grădiniță. Părinţii trebuie să înveţe copilul despre importanţa unei vieţi sănătoase
şi a îngrijirii trupului. Educația copilului este o provocare pentru orice părinte. Specialiștii susțin că părinții
ce-și pierd copilul în mulțimea de oameni.
O temă importantă care este necesar a fi abordată în discuție, este cea despre corpul copilului.
Neînţelegerile apărute între părinţi cu referire la educarea copilului se. Definitia si clasificarea familiei
Alaturi de scoala si organizatiile de tineret, familia.
Rolul mamei in educatia copiilor De la inceput, femeia a fost investita cu cea. Cu toate acestea,
specialiștii în educație pun accent pe rolul părinților de. Africa, spre exemplu, niciun copil nu iese din
cuvântul părinţilor, până la vârsta. Peter Rong s-a născut în Sudan, într-o familie cu șapte fraţi. Deşi a venit
în Romania de la vârsta de 19 ani, consideră că doar educaţia strictă a părinţilor. Rolul femeii este acela de
a avea grijă de gospodarie şi de copii.
Figura paternă contribuie într-un mod esențial la dezvoltarea sentimentului de protecție și de siguranță
al copilului.
Mama reprezintă simbolul afecțiunii, blândeții, feminității, iar tatăl este simbolul autorității, al
siguranței, al puterii.
Copiii obișnuiesc să se laude că mama lor este cea mai frumoasă iar tatăl lor cel mai puternic.
Tatăl este prima persoană care “intervine” în relația mamă-copil. In prezent, rolul de întreținător al
familiei este împărțit de ambii părinți.
Acest lucru aduce o atenuare a prestigiului patern. Însă, chiar și așa, copilul este impresionat de
prestanța și forța tatălui, intotdeauna comparându-și propria forță cu acesta.
În timp ce tatăl reprezintă autoritatea supremă, autoritatea mamei se manifestă mai direct și mai
continuu in viața copilului.
De cele mai multe ori, tatăl este mai puțin prezent decât mama. Iar acest fapt îi crește și mai mult
valoarea în ochii copilului.
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FAMILIA ȘI EDUCAȚIA COPILULUI
PROF. ÎNV. PRIMAR BOBOC GEORGETA
ȘCOALA GIMNAZIALA CHISCANI
COM. CHISCANI, JUD. BRAILA
„Florii i se cere parfum, iar omului, politețe” Proverb indian
Dacă „ ziua bună se cunoaște de dimineață”, personalitatea copilului se conturează din fragedă
pruncie, prin normele morale pe care familia le transmite. Fiecare părinte își dorește ca fiul/fiica sa să fie
un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial
şi până la conduita în mediul extern, la joacă, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.
De ce șapte ani de acasă? Pentru că în secolul trecut copiii stăteau acasă mai mult timp cu mamele
lor, iar la șapte ani se desprindeau cu greu de mediul familial pentru a începe perioada de școlaritate, la
clasa întâi. Cei ”șapte ani de-acasă” capătă o nouă însemnătate astăzi: părinții, majoritatea oameni de
carieră, au timp mai puțin pentru creșterea și educarea copiilor, iar piticii, sunt cuprinși în diverse forme
educaționale de la vârste foarte mici. Cu toate acestea, normele de conduită se învaţă din familie. Acest
mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât
printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia
normelor unui comportament social corect pentru a putea fi catalogați ”copii bine-crescuți”. A fi binecrescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric obiectiv al societăţii cât şi
standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani de-acasă”.
Ca mamă, bunică și învățătoare, consider că cei 7 ani de acasă înseamnă reguli de bun simț, reguli
de igienă personală (și nu numai), respect pentru oameni și obiecte, toate învățate din familie. Şcoala şi alte
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse în mediul
familial.
Părinții le oferă copiilor modelele de conduită, pe care cei mici le preiau prin imitaţie şi învăţare,
Astfel familia reprezintă primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra evoluției copiilor privind
formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi
valori sociale. În fiecare etapă de dezvoltare în care se află, educația copilului trebuie realizată cu grijă şi
afecţiune, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura puterii lui de înțelegere.
Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună
consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială,
sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul
imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca
adult.
Părinții moderni dispun de surse de informare. Conceptul de parenting este asociat cu o serie de
acţiuni specifice: citirea unor articole sau cărţi de parenting, participarea la cursuri sau seminarii de
parenting, familiarizarea cu existenţa unor tehnici de parenting care funcţionează … întotdeauna .
“Copiii de azi trebuie să fie pregătiţi pentru lumea de mâine. Schimbările rapide în tehnologie şi
cunoştinţele avansate au afectat modul în care gândim, simţim şi acţionăm. Tradiţia şi valorile sunt deseori
pierdute. În aceste circumstanţe, părinţii au o şi mai mare obligaţie: Să ajute copii să înveţe să
supravieţuiască şi să reuşească în această societate. Să-i pregătim să-şi găsească locul şi rolul, în lumea de
mâine”, spunea Betty Lou Bettner
Bibliografie:
• Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
• De ce are nevoie un copil pentru a reuși, Betty Lou Bettener; Amy Lew, Editura Ileana, 2020
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
BOCIOC ALINA-ROXANA
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR
GRADINIȚA NR. 52, SECTOR 1, BUCUREȘTI
„Educația reprezintă ansamblul de metode și de măsuri aplicate sistematic (și în cadru organizat) cu
scopul formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale, fizice etc. ale copiilor, ale tineretului sau ale
oamenilor ori ale colectivităților umane”. (Micul dicționar academic, Ed. Univers Enciclopedic, 2010)
Educația este cunoscută și ca un fenomen social fundamental de transmitere a experienței de viață a
generațiilor adulte și a culturii către generațiile de copii și tineri, în vederea integrării lor în societate.
Familia reprezintă pentru copii factorul educațional de decizie. Copiii se bazează pe familii în
dezvoltarea lor armonioasă fizică și afectivă, familiile reprezentând primii educatori ai copiilor. Pentru
copil, familia este „agentul inițial și primar de socializare”. (Vrăsmaș, 2014, p.300). Familia constituie
mediul în care copilul se naște, trăiește primii ani ai existenței personale, se dezvoltă și se formează pentru
viață. Aceasta are rolul de a asigura condițiile trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, condiții ce
stau la baza structurării personalității.
În familie, copiii se dezvoltă fizic, moral, psihic și spiritual prin amprenta și modelul mediului
familial. Familia realizează integrarea socială primară a copilului. Pentru Head Start a fost întotdeauna clar
una din „cele mai multe modalități de ajutorare a copiilor mici este sprijinirea familiilor în a-și găsi drumul
propriu, precum și în dezvoltarea deprinderilor parentale” (Collins, 1993, p.28)
Este clar că în contextul familial au loc adaptarea la cerințele și valorile sociale, comunicarea
interumană și integrarea în relațiile sociale.
Astfel, din punct de vedere al dezvoltării individuale, familia oferă: primul grup social în care copilul
se descoperă pe sine și exersează comportamentele sociale; climatul siguranței afective necesar
comportamentelor personalități; este primul mediu de creștere și de dezvoltare intelectual, motivațional,
afectiv; primul model al comportamentelor sociale; cadrul de dezvoltare a individualității și leagă istoria
între trecut și viitor.
În contextul familial, o deosebită importanță o au relațiile dintre părinți și copii. Funcția fundamentală
a familiei este aceea de securizare a copilului; sentimentul de siguranță fiind singurul care îi permite
copilului să se emancipeze și să-și dobândească personalitatea. Pentru îndeplinirea acestei funcții
fundamentale a familiei este necesitatea investirii unui efort continuu și conștient, pe măsura evoluției
nevoilor(inclusiv de educație) ale copiilor.
Familiile reprezintă un element cheie în dezvoltarea sănătății, competenței și afectivității copilului,
copilăria fiind cea în care omul se formează și își construiește bazele atitudinii sociale. Cu toate că familiile
au un rol unic în viața copiilor, aceștia depind de ajutorul oferit de programe și comunitate. Este nevoie de
o colaborare constantă și continuă cu factorii implicați în educația formală a copilului, atât pentru ei ca
părinți în vederea informării, consilierii și sprijinirea în vederea creșterii, îngrijirii și educarea copilului, cât
și pentru interesul superior al copilului: dezvoltarea optimală și integrarea educațională și socială.
După opinia populară, un părinte bun posedă abilități umane adaptate rolului său. El este capabil să
dezvolte o relație corectă cu copilul său știind să răspundă nevoilor acestuia și să îi favorizeze dezvoltarea
în cele mai bune condiții.
După Duclos(2004, p.227) caracteristicile unui părinte competent sunt următoarele: are obiceiuri
sănătoase în viața sa; răspunde nevoilor copilului; este disponibil pentru copilul său; este empatic pentru
copilul său; stimulează copilul în plan corporal, senzorial, intelectual, social și moral; este deschis la
comunicarea cu copilul său; ține cont, în cea mai mare parte a timpului, de ideile și opiniile copiilor său;
propune alternative pentru copilul său; stabilește limite clare; este capabil să fie ferm asupra unor puncte
importante și flexibil cu altele; ajută copilul să își asume responsabilități; favorizează curiozitatea copilului
său; evită luptele pentru putere.
Drept urmare, a fi părinte constituie o experiență extrem de complexă și importantă pentru generațiile
următoare și pentru dezvoltarea societății.
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A COPILULUI
PROF. BOCOR CAMELIA - SIMONA
LICEUL DE ARTE ORADEA
Ce este mai de preţ pentru noi? Puterea, sănătatea, părinții, prietenii, libertatea, banii sau familia.
Evident, toate acestea sunt importante, dar pentru majoritatea oamenilor, nu este nimic mai valoros decât
părinţii şi familia. Este ceva mai preţios decât părinţii, copiii, fraţii, surorile, decât relaţiile dintre soţi? De
ce ne este greu fără familie? Din cauza dragostei? Ce este dragostea? De ce este importantă pentru noi
dragostea? Răspunsul e simplu: suntem creaţi pentru a oferi dragostea.
Relaţiile de dragoste dintre soţ şi soţie, dintre părinţi şi copii, fraţi şi surori, constituie fundamentul
vieţii noastre şi ne formează personalitatea. Orice familie depinde de relaţiile reciproce dintre membrii ei.
Fiecare membru al familiei este o parte a unui întreg, o personalitate unică ce reflectă totodată întreaga
familie. Chiar dacă ne iubim cu sinceritate părinţii, fraţii, surorile, prietenii, nu putem evita problemele din
familie. Adesea ne revărsăm necazul asupra apropiaţilor noştri şi acesta devine un motiv de conflict; uneori
ne amintim că membrii maturi ai familiei sunt nedrepţi cu noi.
Respectul reciproc, al membrilor familiei, unitatea de concepţii şi idealuri, înalta responsabilitate faţă
de familie, faţă de educarea copiilor, sunt trăsături care se dezvoltă în cadrul relaţiilor familiale. Din
nefericie, mai sunt cazuri de tratare uşuratică, iresponsabilă a îndatoririlor familiale, de lipsă de respect
între soţi, de insuficientă grijă şi răspundere în educarea copiilor, etc.
Este greu de înfăptuit o bună educaţie în condiţiile unui mediu familial deficitar, fie că este carenţat
sub raport moral – părinţii având ei înşişi dificultăţi sub acest aspect, fie conflictual sau în familii
destrămate, toate aceste situaţii, cu părinţi problemă, reflectându-se în formarea vicioasă a copiilor. Părinţii
sunt răspunzători, direct, pentru viitorul copiilor lor, pentru ziua lor de “mâine”. Nimic nu poate fi prea
mult, nimic nu trebuie neglijat, când se pune problema formării cât mai bine, pentru viaţă a propriilor copii.
Totul pentru a nu fi puşi în situaţia de a le cere, cuprinşi de remuşcări tardive, în mod inutil, iertare.
Exemplul, ca model de conduită, reprezintă una din căile cele mai importante ale educaţiei în familie.
La baza activităţii educative în familie, nu trebuie să stea sfaturile, poveţele oferite copiilor, deşi şi
acestea au rostul lor, ci modelele, exemplele bune de conduită. Din această perspectivă, se impune să fie
cunoscute şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească exemplele părinţilor, pentru a fi cât mai eficiente,
sub raport formativ: autoritate, unitate de vederi, concordanţa dintre exigenţele de ordin moral pe care
părinţii le formează şi faptele lor concrete, exemplele pozitive, dragostea şi respectul faţă de copii, conduita
preventivă, interesul manifestat de părinţi faţă de reuşitele copiilor, aprecierea lor pozitivă, alături de
modelele pe care le oferă ei înşişi. Sfaturile oferite copiilor, vor avea rezultate pozitive, numai dacă vor fi
înţelese de aceştia.
Copiii nu răspund la reguli, ei răspund la relaţii. Regulile fără relaţii duc la răzvrătire. Modelul celor
şase „A” se sprijină pe acest principiu, fiind alcătuit pe nevoia de a vă iubi copilul şi de a vă raporta la el în
timp ce îl educaţi şi îl ajutaţi să crească spre maturitate.
Acceptarea – determină siguranţă şi valoare de sine. Când copiii percep că sunt cu adevărat acceptaţi
de părinţii lor, se simt în siguranţă. Ei ştiu că sunt preţuiţi, că valoarea lor nu este determinată de
performanţele lor, ci numai de faptul că sunt ceea ce sunt şi că sunt iubiţi numai
pentru ei înşişi.
Aprecierea – cheia sentimentului de importanţă. Aprecierea demonstrează că tot ceea ce
face copilul contează. Pentru a practica aprecierea, părinţii trebuie să devină „buni descoperitori”.
Un motto potrivit ar fi: „Încercă să-ţi prinzi copiii făcând ceva bine.”.
Afecţiunea – fără ea, copiii vor pieri. Pentru ca acceptarea şi aprecierea să prindă viaţă şi
să dea rod, copiii trebuie să primească multă afecţiune din partea părinţilor. Niciodată copiii nu pot
primi prea multă afecţiune. Ei au nevoie să audă şi să simtă afecţiunea în fiecare zi. Afecţiunea
spune: „Eşti demn de iubit.”
Accesibilitatea – dragostea înseamnă timp. În zilele noastre, există prea puţină interacţiune
între părinţi şi copii. În prezent, într-o familie tipică, mama şi tata dispar în fiecare dimineaţă. Pe
măsură ce copilul ajunge la vârsta adolescenţei, se vehiculează ideea că el nu mai are nevoie de
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părinţii lui deoarece devine independent. Această afirmaţie conţine o parte de adevăr, dar sigur nu
este vorba de întregul adevăr.
Autoritatea în dragoste - limitele dezvoltă autodisciplina, autocontrolul şi hotărârea de
sine. Relaţia de dragoste presupune limite. Limitele fără dragoste conduc la răzvrătire, la fel cum
doar dragostea fără limite poate da naştere la tot atâtea probleme. Autoritatea îl face pe copil să facă
alegeri în cadrul unor graniţe. Autoritatea dezvoltă în copil hotărârea de sine şi fermitatea.
Asumarea responsabilităţii Responsabilitatea înseamnă disponibilitatea şi capacitatea de
a fi chemat să dai socoteală, să explici sau să răspunzi pentru acţiunile tale în mod responsabil.
Responsabilitatea îl ajută pe copil să dezvolte autodisciplina şi autocontrolul. Dacă acceptăm şi
apreciem copiii, ei învaţă să fie responsabili. De fapt, ei vor dori să fie responsabili!
R. Tagore spunea: ,,Omul își poate lua cunoștințele numai de la un alt om. Așa, bazinul se umple cu
apă, focul se aprinde cu foc, iar sufletul se modelează datorită sufletului altui om.” Copilul are dreptul de a
ocupa o poziție privilegiată, de a fi iubit pentru ceea ce este, de a fi însoţit mereu de zâmbete şi alinat de
mângâierea caldă a părinților. Să fii alături de un copil de-a lungul dezvoltării sale înseamnă renunţare,
depărtare poate de propriile dorinţe pentru a-l însoţi, acolo unde este el, acolo unde alege să se dezvăluie.
„Există doar două moșteniri de durată pe care sperăm să le oferim copiilor noștri. Una dintre acestea este
rădăcinile, iar cealaltă, aripile.” (Goethe)
BIBLIOGRAFIE
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REUȘITA ȘCOLARĂ- REZULTAT AL COLABORĂRII DINTRE FAMILIE
ȘI ȘCOALĂ
PROF.ÎNV.PRIMAR BOCȘA AURELIA-GEORGETA
ȘC.GIMN. ,,DR. PETRU ȘPAN” LUPȘA
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.
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 influenţândul 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.
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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.
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.
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.
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;
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 având în vedere şi faptul că
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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.
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.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI DIN FAMILIE
PROF. BODNEA DANIELA
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI NOVAC” ORAVIȚA
„Omul poate deveni om numai prin educație. El nu e nimic decât ceea ce face educația din el."
Immanuel Kant
Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare
etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna
copilului. Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la
vârsta şcolară, într-un moment în care copilul trebuie să facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru el,
cum sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar.
Copiii nu sunt identici nici în ceea ce ştiu, nici în ceea ce simt, nici în felul cum vorbesc şi nici în
felul cum se poartă. Fiecare copil este imaginea vie a educaţiei primite acasă, educaţie a cărei amprentă se
observă cu uşurinţă în comportamentul copilului atunci când acesta pătrunde în mediul şcolar.
Majoritatea copiilor se adaptează relativ uşor la viaţa şcolară. Totuşi, există şi copii care se adaptează
anevoios, tulburând activitatea clasei prin purtarea lor nepotrivită sau prin neputinţa lor de a ţine pasul cu
ceilalţi copii la învăţătură. Această situaţie este în mare măsură rezultatul unor greşeli educative din primii
ani de viaţă a acestor copii. Mediul familial trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a asigura
dezvoltarea armonioasă fizică şi neuropsihică a copilului antepreşcolar şi preşcolar.
Copilul are nevoie de un anumit „climat familial“, în care dragostea ocupă primul loc. Îngrijirea făcută
fără participare lăuntrică nu poate satisface trebuinţele copilului. La polul opus se situează dragostea
manifestată la tot pasul prin îmbrăţişări şi sărutări care copleşesc copilul. Aceasta este dragostea plină de
slăbiciune a părinţilor care cedează la cel mai mic capriciu al copilului ca să-i demonstreze cât de mult îl
iubesc. Copilul tratat astfel se va transforma într-un mic tiran, care crede că totul i se cuvine şi va căpăta
trăsături negative de caracter (egoism, lipsă de respect etc.), trăsături care, dacă nu se corectează, îl vor
pune în conflict cu mediul social. Relaţiile de afecţiune dintre familie şi copil trebuie să se bazeze pe
autoritate şi respect.
În cei şapte ani de acasă copiii pot învăța: deprinderi de autoservire, ordine, igienă, curăţenie şi
exprimarea propriilor nevoi, exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative,
bune maniere şi comportament, limbaj corect transmis, modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la
diverse provocări ale mediului înconjurător, consecvenţă în realizarea unei sarcini, concentrare a atenţiei,
alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de
competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc., altele influenţează
dezvoltarea de mai târziu– un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii.
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii șapte ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi.
Bibliografie:
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IMPORTANȚA FAMILIEI SI A MAMEI ÎN VIAȚA COPILULUI
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: BODOG ADRIANA,
G.P.P. NR. 23, STRUCTURA LICEULUI ORTODOX ROMAN CIOROGARIU,
ORADEA, JUD. BIHOR
Cercetările psihologice pun în evidenţă importanţa familiei, în special a relaţiei mamă – copil, în
învăţarea limbajului şi consecinţele acestui proces asupra evoluţiei intelectual-afective a copilului asupra
capacităţii sale de comunicare, asupra construirii imaginii de sine. Pe de altă parte studiile lingvistice arată
că mediul social influenţează anumite aspecte ale vocabularului şi structurii limbajului. Este tot mai evident
că reuşita scolară, puternic dependentă de performanţa lingvistică, nu poate fi pusă cu necesitate pe seama
coeficientului de inteligenţă şi că trebuie corelată cu particularitatile mediului în care a fost învăţat limbajul
(Bernstein, 1975). În acest context, numeroşi cercetători consideră că limbajul este nu numai un “vehicul”
al informaţiei care circulă între părinţi şi copii ci şi un purtător al valorilor şi atitudinilor (Mead, 1934), un
instrument de construire a structurilor de profunzime ale personalităţii (schemelor de interpretare şi de
actiune) – a competentei interactionale, a habitusurilor, care determină raportul general al individului cu
lumea.
Bernstein considera că legatura dintre tipul de structură socială, forma de vorbire şi experienţa
subiectivă este exprimată în conceptul cod sociolingvistic cu cele două variante principale de coduri: coduri
restrînse şi coduri elaborate. La nivel psihologic aceste coduri se deosebesc prin gradul în care exprimă şi
permit manifestarea diferenţelor individuale şi în consecinţă, prin timpul de autoreglare al conduitei pe care
îl implică. Codul elaborat facilitează exprimarea intenţiilor personale într-o formă verbală explicită şi
conduce la diferenţieri intelectuale şi afective între indivizi; el exprimă şi determină o tendinţă către
autonomie şi control al sinelui. Codul restrîns inhibă exprimarea intenţiilor şi particularităţilor individuale,
cultivînd mai degrabă similitudinile intelectuale şi afective. Reglarea conduitei este realizată prin
mecanisme care ţin de identificarea statutară a individului. Codurile restrînse pot fi considerate coduri de
status sau poziţionale deoarece rolurile decurg dintr-un sistem relaţional în care statusurile sunt definite şi
respectate riguros. Codurile elaborate sunt coduri orientate spre persoane, fiind corelate unor roluri a căror
exercitare depinde de atribute personale.Elaborînd distincţia între codul restrîns şi codul elaborat, Bernstein
distinge între familii poziţionale şi familii orientate către persoană.
Familiile poziţionale privilegiează un sistem slab sau închis de comunicare între părinţi şi copii;
comunicarea este deschisă numai către cei care aparţin aceleiaşi clase statutare. În aceste condiţii raporturile
de învăţare dintre adulţi şi copii sunt unidirecţionale, reciprocitatea nefiind posibilă decât în grupurile de
egali (grupuri de aceeaşi vîrstă sau sex). În familiile orientate spre persoane comunicarea este deschisă nu
numai între membrii aceluiaşi grup ci şi între părinţi şi copii. Aici este posibil ca părinţii să fie socializaţi
de copii aşa cum aceştia din urmă sunt socializati de cei dintîi.
Bernstein (1978) subliniază faptul că atunci cînd copilul învaţă să vorbească, el învaţă de fapt
cerinţele structurii sociale. Experienţa copilului este transformată chiar de învăţarea generată de propriile
sale acte de vorbire, aparent voluntare. Structura socială devine substratul experienţei sale, în mod esenţial
prin consecinţele procesului lingvistic. Din acest punct de vedere, de cîte ori copilul vorbeşte sau ascultă,
structura socială din care face parte este întărită în el iar identitatea lui socială este modelată. Structura
socială devine realitatea psihologică a copilului în curs de dezvoltare prin însăşi modelarea actelor sale de
vorbire.
Prin învăţarea codurilor restrînse, copilul dobîndeste, în familiile poziţionale, un puternic sentiment
al identităţii sale sociale în detrimentul autonomiei şi al capacităţii de autocontrol. El va tinde să reproducă
în experienţă principiul statuar al delimitărilor simbolice care guvernează structura socială pe care a
interiorizat-o odată cu învăţarea limbajului. Prin comparatie, un copil socializat intr-o familie orientată către
persoane dobîndeşte autonomie şi capacitate de control al sinelui, dar sentimentul identităţii sociale poate
fi mai slab. El este capabil să reinterpreteze experienţa socializării personale, şi pornind de aici, principiile
organizării sociale care au stat la baza acesteia pot fi schimbate.
Familiile aparţinînd categoriilor favorizate permit copilului un contact timpuriu cu formele culturii
scrise prin intermediul competenţelor culturale ale mamelor. Aceşti copii au un nivel relativ ridicat al
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studiilor şi un capital cultural obiectivat în literatură, cultivînd jocuri educative care utilizeaza limbajul
scris.Ca şi limbajul verbal, scrierea este un mijloc de comunicare printre altele. Ea exprimă un raport
simbolic al subiectului cu lumea, un mod particular de cunoaştere care permite gîndirii să se îndepărteze de
caracterul imediat şi concret al actului şi să devină reflexivă, dar şi o formă particulară a puterii, bazată pe
acest tip de cunoaştere.
Bibliografie
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EDUCATIA IN FAMILIE
PROF. INVATAMANT PRIMAR,
BOGDAN ALEXANDRA
“Ce rol are educaţia în familie?”, este întrebarea... poate cea mai importantă, importantă din punct
de vedere al conştientizării importanţei primilor şapte ani de viaţă, ani în care copilul este înzestrat şi
pregătit pentru toate provocările ce vor urma.
Această conştientizare trebuie să vină din partea părinţilor, dumnealor trebuie să înţeleagă că aceşti
ani CHIAR sunt importanţi, iar copiii chiar AU NEVOIE de această EDUCAŢIE DE BAZĂ. Am numito educaţie de bază deoarece unul dintre cei mai importanţi pedagogi, Johann Amos Comenius, afirmă în
lucrarea sa „Didactica magna”, că la naștere, natura înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale
moralității și religiozității”, că acestea devin un bun al fiecărui om numai prin educație. Rezultă că în
concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și implicit, de conducere a
procesului de umanizare, omul” nu poate deveni om decât dacă este educat”, iar cei care vor „uda aceste
seminţe” pentru prima dată sunt părinţii. Ei vor îndrepta paşii celor mici către lucrurile bune,
comportamente adecvate şi caractere puternice.
Aşadar, comportamentul, abilităţile, aptitudinile, trăsăturile morale şi nu numai, toate îşi au,
rădăcinile în FAMILIE, sunt preluate apoi de instituţia care se ocupă de şlefuirea caracterelor, a
personalităţii şi de pregătire a individului pentru viaţa socială, însă şi după această predare a individului
către şcoala, familia va rămâne cea care va sprijini, va motiva şi se va implica activ în viaţa şcolară.
Părinţii sunt stâlpii emoţionali ai copilului, aşa cred şi îmi place să cred că mulţi gândesc ca mine.
Copiii trebuie susţinuţi în fiecare moment al vieţii şcolare, trebuie să păstreze o relaţie deschisă cu şcoala
şi să susţină fiecare reuşită sau cădere a copilului.
FAMILIA este sămânţa educaţiei, şcoala lumina şi apa, cea care poate duce rodul spre lumină sau îl
lasă în pământ, iar beneficiarul direct culege roade bogate numai cu ambiţie, sprijin şi curaj.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIMITRIE ȚICHINDEAL”
BECICHERECU MIC, GRĂDINIȚA PP
AUTOR, PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, BOIER LUCIA FLORENTINA
Se spune că familia este ”nucleul societății”. Este baza, punctul de plecare al idealurilor, țelurilor în
viața unui OM.
Aici, puiul de om, învață primi pași ai drumului lung ce îl așteaptă în parcurgerea vieții. Învață să
meargă. Cătinel, întâi sprijinit de părinți. Apoi, prinde curaj și pornește singur, până la cel mai apropiat
punct de sprijin.
Învață să vorbeasca. La început peltic, cu greșeli. Din nou, sprijinit de părinți, pătrunde în lumea
minunată a cuvintelor, poveștilor, povețelor și de ce nu, mai târziu ajunge un mare orator.
Plânge. De foame, de durere, din frustrare. Familia îi este aproape și îi alină durerea și îl învață ce
înseamnă emoția, bucuria. Îl învață să le controleze și chiar să creeze noi emoții și bucurii, pentru cei din
jur.
Scrie. Pentru prima dată! Da, cu creionul pe pereți. Apoi, părintele sau un frate mai mare, de ce nu
chiar bunicii îi dezvăluie ce fermecat poate să fie un creion. Câte poți crea cu acesta! Un desen, o minunată
înșiruire de cuvinte care crează din nou emoții. Da, despre care m-a învățat mama.
”Ce frumoase și apreciate sunt desenele mele, ce încântată este doamna învățătoare de compunerile
minunate pe care le aștern pe hârtie!”
”Cine te-a învățat, puiule?”
”Acasă am învățat! De la părinții mei!”
Familia ne învață să zburăm. Uneori sus de tot. Alte ori, mai aproape de pământ, depinde cât de
puternice sunt aripile care ni le-am format.
Ceea ce învățăm acasă, în familie, nu se uită niciodată. Este trainic peste ani și ani și atât de puternic
înrădăcinat, încât putem să învățăm și noi pe alții. Devenim profesori, educăm și învățăm proprii copii sau
scriem cărți care fac și mai etern ceea ce am învățat.
Desigur, grădința, școala, alți formatori, contribuie la dezvoltarea personală și la evoluția omului ca
individ. Însă ceea ce se formează, învață ACASĂ, în familie constituie baza, durează în timp și se poate
îmbogății.
Nu degeaba există expresia ”cei șapte ani de acasă!” Sunt anii petrecuți alături de familie și unde
OMUL, merge, vorbește, scrie, plânge, se bucură pentru prima dată.
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ANII DE ACASA IN ANII DE ȘCOALA...
PROF. ELENA CLAUDIA BOJAN
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TITULESCU, CARACAL
JUD. OLT
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.
Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de Saint-Exupery
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea,
nevoile.
Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei
familii şi valorificarea acesteia.
“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.
Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul
de sport, la teatru sau în vizită la rude.
Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii
adecvate în diferite situaţii.
Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.
Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului;
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).
În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă
sănătos.
Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în
lumea lor, iar ei într-a noastră.
Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.
Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire,
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi
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structurează personalitatea.
“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii leau umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică.
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto
Cury)
Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":
Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă;
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea;
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească;
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri;
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni;
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ
ATITUDINI BLÂNDE;
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată;
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului.
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.
“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în
perioada următoare.
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente,
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
BOKOR ILDIKÓ
GRĂDINIȚA ALBĂ CA ZĂPADA, CLUJ- NAPOCA
Părinţii constituie primul model social de influenţare a copiilor, contribuind la formarea concepţiei
despre viaţă, a modului de comportament şi de relaţionare cu cei din jur.
Personalitatea viitorului adult este determinată de modul în care părinţii înţeleg să-l educe. Părinţii
trebuie să găsească un echilibru în ceea ce priveşte organizarea şi controlul copilului, cerinţele adresate
acestuia, precum şi înlăturarea extremelor. Prin utilizarea unor strategii educaţionale necorespunzătoare pot
apărea o serie de consecinţe nedorite, în funcţie de atitudinile părinţilor faţă de copil.
Grija exagerată faţă de copii poate avea drept consecinţă înfrânarea iniţiativei, limitarea libertăţii de
acţiune şi a independenţei. Prin stabilirea unui program rigid pentru copil, fără ca acesta să fie consultat, se
poate ajunge treptat la instalarea unei tendinţe de subevaluare a propriilor sale capacităţi de a relaţiona cu
lumea, spiritul său de iniţiativă dispare, putându-se instala o serie de temeri nejustificate, care conduc spre
izolarea în sine şi apariţia unor complexe faţă de cei din jur.
Severitatea excesivă însoţită de ameninţări - atât verbale, cât şi fizice - îşi pune amprenta asupra
formării personalităţii copilului. Forţarea acestuia de către părinţi în realizarea diverselor sarcini, care pot
fi copleşitoare, cu scopul de a obţine performanţe, de a fi special, îl privează pe copil de bucuriile perioadei
copilăriei, instalându-se în felul acesta oboseala cronică. Copilul poate manifesta o atitudine de apatie şi
indiferenţă faţă de ceea ce trebuie să întreprindă, precum şi faţă de persoanele din jur, revoltându-se.
Părinţii care îşi superprotejează copiii, manifestând grijă şi afectivitate într-o manieră exagerată,
contribuie la crearea unei rupturi între imaginea de sine a copiilor şi posibilităţile lor reale. Astfel, se pot
contura atitudini de subevaluare sau supraevaluare a propriilor posibilităţi şi tendinţe de dominare a celor
din jur.
O altă strategie educativă cu influenţe negative este cea practicată de părinţii care îşi lasă copiii liberi,
fără a exercita nici un control asupra lor. Părinţii au puţin timp la dispoziţie, copiii au libertate deplină în
organizarea programului şi în alegerea tipului de activităţi pe care doresc să-l desfăşoare.
Pe lângă strategiile educaţionale exercitate şi conduita parentală (unitară şi contradictorie) are efecte
asupra personalităţii copiilor. Conduita unitară constă în faptul că ambii părinţi manifestă constant aceeaşi
atitudine în ceea ce priveşte educaţia copiilor. Totuşi, strategia educativă corespunzătoare adoptată de cei
doi părinţi oferă copilului un climat securizant în care să se dezvolte armonios. Când părinţii adoptă
comportamente diferite, putem vorbi de o conduită contradictorie în exercitarea influenţelor educative
asupra copiilor. Astfel, unul dintre părinţi poate fi hiperautoritar, în timp ce celălalt poate fi tolerant.
Copilul are nevoie de un climat familial echilibrat, în care să se simtă în siguranţă. Acest lucru este
posibil dacă părinţii sunt atenţi la nevoile copilului, dau dovadă de înţelegere, sunt calmi şi afectuoşi, se
ocupă de educaţia lui, interesându-se de evoluţia lui la grădiniţă, participă la evenimentele din viaţa
copilului. În acelaşi timp, părinţii trebuie să dea dovadă de fermitate, să stabilească limite, să nu lase copilul
să facă tot ce vrea. Pe lângă nevoile de bază ale copilului (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, îngrijire medicală,
educaţie, joacă), satisfacerea nevoilor emoţionale este foarte importantă pentru dezvoltarea armonioasă a
personalităţii. Dintre acestea menţionez câteva:
Dragoste - copiii au nevoie de dragoste - atunci când sunt fericiţi şi când sunt trişti - adică tot timpul.
Aceasta înseamnă să ascultăm copilul când îşi exprimă gândurile şi sentimentele, să-i acordăm atenţie când
are nevoie de aceasta, presupunând atingere adecvată (mângâieri, îmbrăţişări ), însoţite de afecţiune
(zâmbet, cuvinte de încurajare, apreciere, exprimarea încrederii în el). Alternarea comportamentelor de
manifestare a dragostei cu cele abuzive sau de neglijare fac ca dragostea să nu mai fie percepută ca atare,
apărând neîncrederea şi sentimentul de respingere.
Timp - copilul are nevoie de atenţia şi compania părinţilor. Alocaţi-vă timp să-l învăţaţi, să-l ascultaţi,
să vă jucaţi cu el, să-i citiţi, să vorbiţi cu el, să vă plimbaţi împreună cu el. O să constataţi că petrecând mai
mult timp cu copilul veţi aprecia mai mult acest lucru şi vă va fi mai uşor să renunţaţi la alte activităţi care
iau mult timp, dar care nu sunt la fel de importante.
Onestitate - copiii au nevoie de a cunoaşte oamenii şi de a avea încredere în ei. Minciuna sau adevărul
spus pe jumătate îl fac pe copil să fie confuz.
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Respect - trataţi copilul ca pe o persoană valoroasă, lăsaţi-l să facă alegeri. Explicaţi-i motivele pentru
care trebuie să ia anumite decizii, nu i le impuneţi fără a-l ajuta să înţeleagă motivul pentru care acestea
sunt importante. Folosiţi un limbaj marcat de respect, de tipul: multumesc, iarta-mă.
Înţelegere - ascultaţi copilul când vorbeşte şi încercaţi să vedeţi lucrurile şi din perspectiva lui. Copilul
are nevoie să fie înţeles.
Acceptare - chiar şi atunci când greşeşte nu respingeţi copilul, acesta are nevoie să fie acceptat ca
persoană (ajutaţi-l să înţeleagă că respingeţi comportamentul său şi nu pe el).
Răbdare - copiii au nevoie de timp pentru a-şi însuşi unele comportamente (pentru aceasta au nevoie
de exerciţii şi explicaţii).
Corectitudine - copiii trebuie să cunoască regulile, iar aplicarea lor să fie constantă şi corectă, o dată
ce acestea au fost stabilite.
Constanţa - comportamentul adultului trebuie să fie constant în timp şi în diferite situaţii. Schimbarea
regulilor îl face pe copil să fie confuz şi nesigur şi îi transmite mesajul că respectarea lor nu este atât de
importantă.
Părintele perfect” nu există, desigur, însă oricine poate fi un părinte suficient de bun, încercând să dea
copilului său: un mediu familial cât mai stabil şi mai coerent; o solidă încredere în sine, sentimentul că
este acceptat de ai săi, atât ca fiinţă umană cu particularităţile ei, cât şi în calitatea sa de copil care descoperă
realitatea prin încercări uneori reuşite, alteori ratate; siguranţa că va găsi la propria familie un sfat, o
îndrumare oferite în modul cel mai bun cu putinţă.
Bibliografie:
1. Baumrind, D., (1978), Parental disciplinary patterns and social competence in children. Youth
and Society
2. Dolean, I., Dolean, D. D., (2001), „Meseria de părinte”, Editura Aramis, Bucureşti
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANT PRIMAR, BOLBOS IULIA-MARIA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ION POP RETEGANUL″, STRUCTURA BAȚA
Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari,
comunitari. Factorii familiali sunt cei mai importanți în dezvoltarea unei personalități armonioase.
Familia este un fel de colectiv, ai cărui membri sunt diferiți de vârstă, de profesie, sunt conectați prin
legături de rudenie, conduc o gospodărie comună, la care participă și copiii. Relația membrilor familiei se
bazează pe dragostea reciprocă și respectul pentru înțelegere și acceptare, sprijin și asistență reciprocă. O
atmosferă specială în familie este creată de cultura comunicativă a comunicării între toți membrii familiei:
copii și părinți, frați și surori, cu bunici. Îmbogățirea experienței de viață a copiilor, nivelul formării lor
spirituale și morale depinde de nivelul de interacțiune al membrilor familiei.
Familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere intelectual, cât si
fizic, moral și estetic. Părinții sunt cei care, de cele mai multe ori, asigură hrana și celelalte elemente
necesare copiilor: hăinuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să înțeleagă că au datoria
să împlinească așteptările pe care le au adulții de la ei.
Mai mult decât atât, părinții au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința,
personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca
depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului
şi aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
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 (extinse) le oferă.
De ce este importantă familia în educația copiilor? Pentru că are o influență deosebită asupra copiilor,
care dobândesc mult mai repede și mai ușor cunoștințe despre obiceiuri comportamentale, stil de viață,
societate și natură de la persoanele apropiate.
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Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor
familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror părinți lucrează de dimineață până seara
și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei.
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BORCANUL CU POEZII PENTRU MAMA
PROF.IN INV. PRESC. BOLDOR MARILENA
GRADINITA CU P.N. CASEIU
Cine doreşte, cine pofteşte
Flori de primăvară
Abia ieşite –afară?
Flori frumoase, parfumate,
De toată lumea căutate:
Ghiocei şi chiar viorele
Brânduşe şi albăstrele
Fiindcă azi e ziua lor:
-E ziua mămicilor!!!

Ce de lume adunată!!!
Plină este sala toată!
Multe mame au venit
Şi frumos azi s-au gătit!!!
Le spunem de ziua lor:
La mulţi ani, mămicilor!

Adunaţi în marea sală
Toţi în hainele de gală,
Astăzi vom sărbatori
Ziua Mamei !Şi va fi
Cât se poate de frumos!
Căci vom prezenta duios:

Poezii pentru mămici,
Cântece pentru bunici.
Fiindcă tare le iubim,
Fericire le dorim,
Viaţă lungă, sănătate
Şi belşug să aibă-n toate.

Când ochii vieţii am deschis
În braţe m-a luat
Cu mâini gingaşe m-a cuprins,
Tot ce-am dorit mi-a dat.
Cu dragoste ea m-a-nvaţat
Primii mei paşi pe lume
De ce-a fost rău m-a apărat
Şi m-a-nvăţat ce-i bine.

O, ce blândă şi frumoasă
E mămica mea!
Ciocârlii aş vrea să cânte
Azi în geam la ea!
Iar eu am să vin c-o floare
Să i-o dau în dar
Să-i spun c-ale ei poveţe
Nu sunt în zadar.
Harnicuţă şi cuminte
Mă silesc să fiu
Mândră de fetiţa ei
Vreau mereu s-o ştiu.

M-a crescut mama în poală
Din leagăn până la şcoală
Zile-ntregi şi nopţi de-a rândul
mi-a vegheat somnul şi gândul.
M-a-nvaţat şă gânguresc
Să spun mamă, să zâmbesc
M-a-nvaţat apoi prin casă,
Primii paşi, până la masă.

M-a-nvăţat ca să nu mint,
M-a-nvaţat să nu m-alint
Să nu ştiu ce este frica,
Toate m-a-nvaţat mămica!
Mamă bună, mamă dragă,
Te-oi iubi o viaţă-ntreagă
Pentru tot ce ai făcut,
Pentru că tu m-ai crescut!

Mamă dragă, ce-aş putea
Să-ţi doresc de ziua ta?

Soare azi e ziua mamei
Mai frumos să străluceşti
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Bucurie, sănătate,
Mult noroc şi spor la toate,
Pace şi zile senine,
Să mă poţi creşte pe mine

Şi din cerul cel albastru
Pe toţi norii să-i goneşti
Vreau să fie ziua mamei
Cea mai mândră dintre toate
Pentru dragostea ei mare
Şi nespusa bunătate.

Sub fereastra casei noastre
Vin şi trec atâţia paşi
Dar eu ştiu când trece mama
Mersul ei e mai gingaş
Când îi sună glasul dulce
Eu un cântec îl socot
Când mă strânge în braţe mama
Eu mă fac mică de tot
Cerul e senin de parcă-i
Floare de nu mă uita
Primăvara-i mai frumoasă
Când zâmbeşte mama mea!

Sunt copil ca fiecare
Şi mă joc mereu,
Jucăria cea mai mare
Este tatăl meu.
Şi când tata nu-i acasă
Ci-i altundeva,
Jucăria cea frumoasă
Este mama mea.
Şi când mama şi cu tata
Sunt plecaţi de-aici
Pentru joc, să ţineţi seama,
Am nişte bunici.
Scumpă mamă, dragă tată
Roata nu stă-n loc,
Căci voi fi şi eu odată
Jucărie-n joc.

Pentru mama mea voi fi
Soarele în zori.
Pentru mama mea voi face
O casă din flori.
Pentru zâmbetul ei cald,
Pentru mama mea
Voi fi soare de mai,
Raza dintr-o stea
Şi voi spune primăvară,
Te rog să mai stai!
Voi ruga să înflorească,
Florile de mai.
Îmi spune doamna mea educatoare
Că azi e ziua ta , dragă mămică,
Şi-am căutat pe câmp şi prin zăpadă
Dar n-am găsit decât o floricică.
Ieşise de sub bulgări , de sub frunze,
O floare cu petale ca de nea,
Un ghiocel, zâmbind a primăvară.
Cu drag ţi-l dăruiesc, măicuţa mea!

Bunico-n ochii tăi senini
De ce tot ard adânci lumini?
Şi părul tău de ce-i aşa
Curat ca fulgii albi de nea?
De ce când umbli te apleci?
Să vezi cum calci, pe unde treci?
Bunico dragă, cât aş vrea
Să fii tu nepoţica mea!
Poveşti să-ţi spun, să-ţi dau mâncare,
Să simţi cât te iubesc de tare!

Sunt mic, măicuţa dragă,
Dar tare te iubesc,
Încât întreg pământul
Aş vrea să-ţi dăruiesc.
Dar vezi, măicuţa dragă,
Eu sunt aşa de mic,
Pământul este mare,
Şi nu pot să-l ridic.
Dar din întreg pământul
Cât ochii îl cuprind
O floare am cules,
Cu drag şi ţi-o întind!
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA
ȘCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU VECHIU„ –ZAVOAIA, BRAILA
EDUCATOARE, BOLOCAN ICA-VASILICA
„Cei şapte ani de-acasă“ este o expresie folosită, pentru a descrie comportamentul unei persoane întrun context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de viață, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. Un vechi proverb englezesc spune: „Politeţea nu costă
nimic şi cumpără orice!”Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne
dezvăluie educaţia, cultura, caracterul nostru.Încă de la naştere, fiecare stadiu din viaţa copilului îşi pune
amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de
la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti
factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la
lumea din jur.
Educatia primita in familie se poate evidenția prin diferite gesturi. Printre acestea regăsim: Salutul
ca primă normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu poate saluta decât
prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă
la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă
noi.
Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor
şi a celui/celei care serveşte masa.
Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.Tact
şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de defectul fizic sau orice tip de dizabilitate
a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi spiritul de
glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi exemplul propriu este cel mai bun, iar eforturile susţinute
nu vor întârzia .
Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe,
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de
relaţionare socială.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
ALEXANDRU BONDU-PROFESOR MUZICA INSTRUMENTALA-PIAN
LICEUL DE ARTE ”BALAȘA DOAMNA”, TARGOVIȘTE
Familia este cel mai importante element care contribuie la dezvoltarea unei persoane (în mod special
al copiilor) din punct de vedere intelectual și nu numai. Părinţii furnizează ceea ce numim zestrea genetică,
iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului.
Prin urmare, rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului.
Familia reprezintă locul unde un copil de își petrece cea mai pare parte a timpului, mediul în care
deprinde principalele reguli de bună purtare, de cele mai multe ori prin imitare decât printr-un
comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în achiziţia normelor unui comportament
social corect. După aceea, sau chiar în paralel, celelalte medii educaţionale nu fac altceva decât să
consolideze normele deja deprinse din familie.
Cel mai important rol în evoluția psihică a copilului îl au exemplele pozitive din familie, pentru că,
la această vârstă, puterea exemplului este foarte importantă.
Este demonstrat faptul că familia oferă copilului cele mai multe cunoștințe uzuale, le dezvoltă spiritul
de observație, memoria, gândirea, precum și deprinderile de comportament: respectul, politețea, sinceritatea
etc.
Chiar și pe parcursul școlarizării, părinții trebuie să-i sprijine pe copii, să le asigure mijloacele
materiale necesare învățării și mai ales să-i ajute din punct de vedere cognitiv. Pentru aceasta, părinții au
nevoie de câteva abilități. În primul rând trebuie să cunoască nevoile de bază ale copiilor și să aibă
disponibilitatea de a le satisface. De asemenea, trebuie să-și cunoască foarte bine copiii, sa empatizeze cu
ei, să le identifice nevoile, gândurile și sentimentele. O altă abilitate este aceea de a pune limite copiilor, de
a avea autoritate în fața lor, de a le impune anumite reguli și norme. Este o abilitate foarte delicată, pentru
că unii copii pot deveni rebeli, alții dimpotrivă, pot deveni timizi și temători dacă părinții sunt foarte
autoritari. Copii au nevoie nu numai de reguli dar și de încurajări și aprecieri. De aceea, o altă abilitate a
părinților este aceea de a răsplăti, de a stimula copiii, de a răspunde pozitiv la lucrurile bune pe care aceștia
le fac. Astfel, copilul capătă mai multă încredere în sine. De asemenea, părintele nu trebuie să reacționeze
agresiv față de copii, trebuie să-și păstreze calmul, indiferent de ce se întâmplă și să explice cu calm de ce
nu a făcut bine un lucru și mai ales să explice cum ar trebui facut.
Educația pe care o promește copilul în familie joacă un rol important în formarea personalității
copiilor, în acumularea cunoștințelor uzuale și a cunoștințelor generale, care apoi se dezvoltă cu mai mare
ușurință în sistemele de învățământ. De asemenea, implicarea părinților pe parcursul procesului de
învățământ este esențială. Parinții trebuie să facă colaboreze cu profesorii, deoarece scopul comun
profesori-părinți este acela de a dezvolta armonios elevii/copiii, de a-i educa și de a le îmbogăți cunoștințele.
Cadrele didactice au abilitatea de a descoperi cum este fiecare copil, cum poate progresa mai ușor, cum
poate ajunge mai repede la succes, ce îl pasionează, iar părinții trebuie să cunoască în ce momente să îl
susțină pe școlar și cum să-l motiveze.
Să nu uităm faptul că în ultima perioadă foarte multe ore se desfășoară online, astfel, rolul părinților
devine preponderent în relația profesor-părinte-elev.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE ȘI IMPORTANȚA
CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, BORA CRISTINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL RACOVIȚĂ”, ONEȘTI, JUD. BACĂU
„Așa cum merge familia, așa merge națiunea și așa merge toată lumea în care trăim!”
(Papa Ioan Paul al II-lea)
În societatea actuală, societate aflată în modificări permanente de dinamică a relațiilor în familie, în
care vechea structură a familiei nu mai reprezintă o majoritate, apar tot mai multe structuri de familie
alternativă (familii reconstituite în urma divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai multe
căsnicii etc.). Atmosfera caldă și de înțelegere în familie reconfortează și creează acel climat necesar pentru
munca intelectuală a tuturor copiilor.
Educația are un rol important în familie, acela de a contribui la dezvoltarea aptitudinilor de bază și
competențele sociale în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de școală, pentru instruirea didactică.
Familia pregătește și susține copilul din punct de vedere emoțional, comportamental, social, academic și
financiar. Rolul familiei este important pentru dezvoltarea copilului, atât din punct de vedere fizic și estetic,
cât și moral și intelectual. Mediul în care crește este un factor important în educația acestuia.
Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și cel personal
este influențat adesea de diferențele de ordin economic, social și cultural care există între familii, însă
familia, în ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de viață ale copilului sunt
influențate de comportamentul părinților, de disciplina în familie. Sunt mulți părinți care greșesc în
educarea copiilor prin schimbarea frecventă a atitudinii: când prea îngăduitori, când prea severi. Familiile
în care ambii părinți sunt în același timp fie prea aspri, fie prea blânzi sunt mai rare. Deseori, mama și tatăl
pot avea atitudini diferite față de copil: unul prea protector, gata de a-l răsfăța și apăra în fața exceselor
impuse de celălalt părinte, altul prea sever.
Familia este, de asemenea, primul mediu în care copilul își construiește scara de valori și își formează
cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în
vorbire și în atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate. Pentru realizarea acestui tip
de educație, modelul parental este foarte important pentru copil. Pe baza cunoașterii stilului educativ
adoptat de părinți sau de adulții care se ocupă de îngrijirea și educația copiilor în familie, se pot face
previziuni asupra evoluției benefice a copilului, se pot face intervenții care să prevină acele influențe
negative care vor afecta dezvoltarea normală a copilului.
Atunci când, într-o comunitate proliferează stiluri educative care afectează negativ tânăra generație,
există pericolul degradării vieții, atât a celei individuale, cât și a celei comunitare în ansamblu pe termen
lung. Stilurile parentale care au efecte negative se manifestă, de cele mai multe ori, în familiile în care una
sau mai multe funcții ale acestora nu se realizează și tocmai de aceea sunt dezorganizate sau chiar se
destramă. De aceea, stilurile educației familiale sunt mereu în atenția cercetătorilor din diferite domenii ale
științelor sociale care abordează familia și educația.
Cunoașterea stilurilor educative practicate în familiile contemporane este necesară pentru înțelegerea
modului în care se realizează educația informală în familie și pentru dezvoltarea unor politici sociale,
culturale și educaționale care să susțină educația familială, unul din factorii principali ai reformelor
educației proiectate în țările dezvoltate. De asemenea, corelarea educației în familie cu educația formală pe
care o oferă școala și susținerea acesteia prin programe de educație pentru familie și a viitorilor părinți, în
care să fie promovate stilurile educative benefice persoanei, familiei și societății este de o mare importanță.
Așadar, chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, este foarte important
ca micuții să știe cum să vorbească și să fie capabil să înțeleagă acele reguli nescrise dintr-un anumit grup
sau dintr-o anumită comunitate. Bineînțeles că, în cei șapte ani de acasă intră și o componentă de altruism,
adică cel mic să arate că îi pasă de ceilalți, că știe să asculte ce spune cineva, că este gata să sară în ajutor
atunci când este nevoie. Copilul trebuie să fie capabil să înțeleagă și să arate că celălalt este important
pentru el, că are valoare ca om.
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. PSIHOPEDAGOG BORCAN ANIȚESCU ANA-MARIA
C.S.E.I CONSTANTIN PUFAN
DR. TR. SEVERIN
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.
Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă
etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu
ceilalţi.
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema
echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte
sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea
grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai
din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară
aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii
să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să
se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de
informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este
supus în familie unui regim de
suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera
cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această
sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să
se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor
fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre
cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest
demers se poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în
citirea acestuia.
Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de
sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să
facă etc. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără
teamă. În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii
emfatice, dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea
ce spune nu este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre
ceea ce îi interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce
ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe
această temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin
a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu
seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va
învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut.
Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la
grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor,
părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie
potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile
propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi
particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele
de care au nevoie, să- i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere,
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să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul
lor comportament modele de urmat.
Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire
minuţioasă ar putea fi în natură: să alerge, să se joace cu mingea , „De-a v-aşi ascunselea”, „De-a BabaOarba” etc. - să-i lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă iarba,
pământul, nisipul, apa etc. - să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor,
şuieratul vântului, susurul apelor etc. - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească
despre cum se folosesc, despre gustul lor ş.a. ; acasă, să ajute la tot felul de activităţi gospodăreşti, să-şi
atribuie diferite roluri şi să intre în jocul copilului, să numere tot felul de obiecte ce-i înconjoară etc.
Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie.
Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, cu
trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei
mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le
trimit copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să
înveţe, să descopere lumea.
1.
2.
3.
4.

Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002
Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998
www.copii.ro
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
“ SA FII PARINTE MAI BUN”
PROF. BORCILA CRISTINA
ȘCOALA GIMNAZIALA “CARMEN SYLVA “IAȘI
STRUCTURA GRADINIȚA P.P. 9
Colaborarea între grădiniță și familie ( factori principali ai educației preșcolarilor) se constituie ca o
dimensiune care nu poate fi ignorată în actualul context socio-educațional. Părinții se constituie în resurse
de promovare a învățării dincolo de limitele spațiului educațional, oferind cadrului didactic informații
valoroase despre comportamentul copilului, iar profesorul familiarizează familia cu privire la finalitățile
educaționale vizate și cu strategiile didactice utilizate. Dialogul permanent școala-familie, comunicarea
eficientă și contactul pozitiv profesor- părinte, pot asigura implicarea acestora în activitatea educațională
din școală și dincolo de școală.
Familiile sunt sisteme sociale dinamice care au legi, componente şi reguli structurale. Cele mai
importante reguli ale familiei sunt cele care determină ceea ce înseamnă a fi o fiinţă umană.
Familia ne influenţează, iar această influenţă este mai mare decât ne imaginăm. Ceea ce cred părinţii
despre viaţă şi împlinirea ei, va determina felul în care vor creşte copiii. Modul în care sunt crescuţi aceștia
contribuie la formarea concepţiei lor despre ei înşişi. Relaţia cu copiii se caracterizează printr-un permanent
schimb de experienţă, părinţii influenţează copiii şi invers.
Educaţia părinţilor, în ceea ce priveşte comunicarea cu copilul este un element esenţial în viaţa de
familie şi în societatea actuala, drept pentru care este deosebit de important a se desfăşura activități de
informare şi educare a părinţilor, în acest fel se pot preveni mai multe conflicte în viaţa de familie, care
uneori pot ajunge la situaţii ireversibile. Un părinte poate fi mai bun decât altul, dar toţi părinţii au nevoie
de sfaturi şi de sprijin. Având in vedere aceste considerente, la nivelul grupei de copii preșcolari derulăm
în fiecare an un program de educație parentală “ Educați așa!”,
Programele desfăşurate direct cu părinţii au specificitatea lor, pentru că se adresează adulţilor şi
urmăresc nu numai formarea unor valori, modele acţionale sau atitudini, ci şi schimbarea acestora. Într-o
formă generală se poate considera ca formare parentală orice acţiune educativă de sensibilizare, învăţare,
antrenare sau clarificare în mod relativ cu privire la valori, atitudini şi practici parentale de educaţie.
Programele de educaţie a părinţilor se referă la acţiuni ţintite pentru dezvoltarea cunoştinţelor, deprinderilor
şi abilităţilor de creştere, ingrijire, educaţie a tinerei generaţii.
Acest proiect sprijină şi ajută părinţii pe următoarele dimensiuni:
a. înţelegerea propriilor lor nevoi (fizice, sociale, emoţionale şi psihologice);
b. cunoaşterea şi acceptarea nevoilor copiilor lor ;
c. construieşte punţi de legătură între părinţi şi copii.
Ca abordare, se referă la rolurile individuale şi la interrelaţii prezente şi viitoare, îşi centrează
preocupările pe domeniul cognitiv şi cel decizional şi se ocupă în principal de sarcinile şi faptele educative
ale părinţilor. Spre deosebire de alte forme ale intervenţiei asupra părinţilor, acest program se adresează
tuturor, fără discriminări şi acoperă toate răspunsurile, activităţile, competențele care se leagă de educaţie
în cadrul familiei. Proiectul nu vizează schimbarea valorilor cu care operează familia ci încearcă să
optimizeze, competenţele şi abilităţile educative. Scopul acestui proiect este să sprijine părinţii să-şi
dezvolte priceperile parentale şi încrederea în propriile forţe şi să îmbunătăţească capacităţile lor de a îngriji
şi sprijini proprii copii. În acelaşi timp, este o formă de interacţiune umană bazată pe schimbul de idei,
experienţe şi modele parentale. Părinţii se formează împreună şi învaţă să se descopere pe ei ca persoane
care se pot schimba.
Punctul de plecare în implementarea programului l-a constituit o analiză SWOT, care a reliefat
necesitațile, punctele favorabile și greutațile care se pot ivi în derularea programului.
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PUNCTE TARI
-interesul părinților de a-și educa corespunzător copiii
- implicarea părinților în desfașurarea acestui proiect
-experiența corespunzătoare și competența cadrelor didactice;
PUNCTE SLABE
- conflicte între părinți și copii;
- dificultăți în comunicarea părinte- copil;
- nemulțumirea părinților privind modul în care sunt tratați de către proprii copii;
- posibilitățile părinților de a dispune de timpul necesar în vederea desfașurării proiectului;
- neputința părinților de a lua măsuri corective;
OPORTUNITĂȚI
-colaborare bună între educatori și părinți
- existența unui psiholog școlar
- mass- media vizuală, rețele de socializare;
- experiența corespunzătoare a cadrelor didactice
- legislația școlară care este în vigoare
- posibilități materiale și logistice pentru desfășurarea proiectului; ( la mama, la tata, la bunici)
AMENINȚĂRI
- neînțelegerile dintre părinții copilului;
- mediile diferite în care trăiește copilul care are parintii divorțați sau plecați în străinătate
- lipsa unei unități de cerințe educaționale între părinți, bunici
- programul încărcat al părinților;
Modul de aplicare a proiectului a constat în întalniri planificate de comun acord, o dată pe săptămână,
timp de 4 săptămâni, în loturi de câte 8-10 părinți. Informaţiile transmise au determinat în mare măsură
prevenirea problemelor de educaţie şi au optimizat relaţia părinte-copil, aducând rezultate pozitive atât în
rândul părinţilor cât şi al copiilor.
În urma participării părinţilor la acest proiect, ei să dobândit mai multă siguranţă şi încredere atât în
ei înşişi cât şi în proprii lor copii. Punerea în practică a abilităţilor parentale este singura cale care conduce
la o adevarată educație de calitate în familie și un start favorabil în viață pentru fiecare copil.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘC.: BORDEI ANDREEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VOIEVOD LITOVOI” – TG-JIU
GRUPA MIJLOCIE
În urma cercetărilor, s-a ajuns la concluzia că stimularea intelectuală în primii ani de viață, climatul
emoțional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), încurajarea și suportul parental
continuu, sunt factori determinanți în dezvoltarea personalității copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat,
în urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, că există o corelație pozitivă puternică între coeficienții de
inteligență (QI) înalți și nivelul încurajării parentale, atmosfera familială generală și numărul cărților citite
în familie.
Școala are un rol important în educația copiilor, însă cel mai mult contează lecțiile primite în
familie. 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, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
Educația făcută de primii educatori- părinții, se răsfrânge asupra tuturor laturilor copilului în funcție
de particularitățile de vârstă și individuale ale acestuia. Cel mai important rol în evoluția moral – civică a
copilului îl au exemplele bune care pleacă inevitabil din familie. Familia are rolul de a asigura dezvoltatea
fizică și morală a copilului. De felul în care părinții vor educa copilul în sensul unei morale riguroase și de
felul în care vor ști să dirijeze viața afectivă a copilului, va depinde formarea personalității acestuia.
Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor
familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de dimineata pana seara
si care nu petrec prea mult timp impreuna cu ei.
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
pregatită 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. Alte familii, deși doresc să asigure educația corespunzatoare copiilor, le lipsesc pregătirea
psihopedagogică, experiența.
Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de
viața copilului. De la ce mănânca zi de zi copilul, cu ce se îmbracă, la ce tip de informații este expus, prin
ce stări emoționale trece, în ce activități este implicat, la ce grădiniță merge. Rolul mamei și al tatălui sunt
diferite în dezvoltarea copilului și în modelarea personalității sale. Mama are rolul de a-l proteja pe copil,
în timp ce tatăl are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru confruntarea de mai târziu cu lumea, cu viața. Ambii
părinti sunt un model pentru copil, și această diferenţă aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i
experienţe variate.
Analizând situațiile concrete în care se manifestă acțiunile educative în familie, putem identifica mai
multe tipuri de parinți: unii ințeleg să-și armonizeze sistemul lor de acțiuni educative cu cele ale școlii, ale
specialiștilor în domeniul muncii educative; alții nu conștientizează efectele negative ale strategiilor
educative utilizate, sau, și mai grav, refuză să recunoască faptul că relațiile lor educaționale cu copiii sunt
deficitare. Aceștia din urmă sunt convinși că nereușitele educaționale, rezultatele slabe la învățătură,
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori străini, ori necunoscuți familiei.
Acțiunile educative ale școlii nu trebuie să neglijeze asemenea aspecte. Întrunirile cu părinții, mai mult sau
mai puțin organizate, trebuie să fie un prilej de a conștientiza consecințele imediate și de perspective ale
strategiilor lor educaționale.
Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in
formarea profilului moral al copilului:
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,,Familia severă” - imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitate și echilibrul familiei.
Severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu masură.
,,Familia permisivă” - sta la polul opus al familiei severe; copilul va fi neajutorat, un egoist, un
meschin, căci în familie îi este permis orice, el are numai drepturi. Un asemenea copil se adaptează și se
încadrează cu mari dificultăți în colectivele de școală sau mai tarziu la locul de muncă.
,,Familia rigidă” - prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de
nereușită și sancțiune.
,,Familia libertină” - creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împedica
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși.
Există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului nostru, precum
şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit să le predai copilului tău
au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte
legate de creşterea unui copil, perseverenţa și exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile susţinute
nu vor întârzia să dea roadele mult aşteptate.
Un proverb spune: ,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul.”
BIBLIOGRAFIE
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CEI 7 ANI DE ACASA!
PROF. INV. PREȘC. BOLOCA ALINA
„M-a crescut mama in poală,
Din leagăn si pan' la şcoala…”
Mama - Nina Cassian
Când spunem ,,cei 7 ani de-acasă” ne gândim inevitabil la educaţia primită de la părinţi în sânul
familiei. Totuşi, în ultimii ani nu se mai poate vorbi de rămânerea copiilor doar în mijlocul familiei. Aceştia
sunt incluşi în diverse forme de învăţământ de la vârste mult mai fragede, iar timpul petrecut alături de
părinţi este simţitor diminuat.
Tot mai ocupaţi, părinţii ajung uneori să dea ochii cu copiii lor doar două, trei ore înainte de culcare
sau la sfârşit de săptămână şi lasă totul în grija instituţiilor de învăţământ. Este total greşit, deoarece unele
reguli şi norme de comportament se pot învăţa doar alături de părinţi. În primii ani de viaţă, pe lângă
dragostea părintească, copiii au nevoie de sfaturi, acele sfaturi pe care doar o mamă le poate da şi de care
un copil o să-şi amintească toată viaţa.
Dacă nu mai putem vorbi despre cantitatea timpului petrecut în familie, putem să ne referim la
calitatea acestuia. Astfel, să ne imaginăm că a trecut o săptămână istovitoare de muncă şi în sfârşit avem
două zile la dispoziţie doar pentru noi şi copiii noştri. Ce-ar fi să ieşim la cumpărături şi să mâncăm ceva
în oraş? Pe lângă partea distractivă, este un bun prilej de a ne ocupa puţin şi de educaţia copiilor. Sunt o
grămadă de reguli de comportament pe care copiii trebuie să le cunoască atunci când ne aflăm într-un
magazin sau într-un restaurant. De multe ori vedem prin magazine copii strigând din răsputeri că-şi doresc
jumătate din raftul de jucării şi atunci ne gândim în sinea noastră ,,n-are cei 7 ani de-acasă” . Cine ar putea
să-i explice copilului că poate să-și aleagă o singură jucărie, că nici un copil nu are nevoie de atâtea jucării,
dacă nu părinții. Același lucru se spune, cu precădere în mediu rural, despre un copil care nu salută.
Pe lângă aceste reguli de bună purtare, primii 7 ani de viață sunt hotărâtori în formarea personalității.
Aceasta se formează prin intermediul interacțiunilor zilnice cu familia. Felul în care părinții se comportă în
viața de zi cu zi este observat și integrat în subconștientul copilului. Acesta preia și își însușește credințele
și convingerile de viață ale părinților regăsite în aceste comportamente. Pentru un copil este mult mai
important ceea ce vede în jurul lui, decât ceea ce aude. Sfaturile, morala, certurile, pedepsele, vor cântări
mult mai puțin decât ceea ce va observa că se petrece zilnic în jurul lui.
Personalitatea se formează pe un fond de iubire. In lipsa acesteia se formează un blocaj în dezvoltarea
psihică a copilului.
Ca o concluzie, fie că ne referim la dezvoltarea personalității, fie la însușirea regulilor de bună purtare,
primii ani de viață sunt hotărâtori în formarea viitorului adult.
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. BORDEIANU VIOLETA
LICEUL “GH. RUSET ROZNOVANU”
ROZNOV, JUD. NEAMT
In orice societate, familia joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, deoarece
ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia copilul parcurge etapele întregului ciclu de creștere și
tot acolo le sunt satisfacute nevoile fiziologice și sociale.
Părinții sunt primii educatori din viața copilului, iar educația primită de la acesta până la șapte ani,
este esențială pentru dezvoltarea sa ulterioară, pentru formarea personalității și a comportamentului său.
Aceasta presupune în primul rând, asigurarea unui program zilnic care trebuie să respecte orele de
somn, activitate, joc, plimbare, masă. În plus, căminul reprezintă pentru copil și "școala primilor ani" în
care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca persoană
adultă cu statut social.
Părinții sunt primele modele și mentori reali în viața copilului, cei care le oferă copiilor primele
repere de orientare în lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din
societate, primele sfaturi, norme și reguli de conduită.
Educația diferă de la o cultură la alta, de la o generație la alta, iar părinții trebuie să fie conștienți de
faptul că societatea viitoare va fi diferită de celelalte anterioare, iar copilul trebuie pregătit corespunzător
pentru viața ce îi stă înainte. În primii ani de viață, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, limbaj și
comportamente pozitive sau negative. Pentru a sădi în sufletul copilului dragostea de bine, de adevăr și
frumos, e nevoie de acțiune, de descoperire a acestor virtuți de către copil. Greșesc acei părinți care interzic
copiilor anumite gesturi considerate obraznice, cum ar fi: a apuca ceva, a desface jucăriile, a le pipăi și chiar
a le izbi. Curiozitatea acută de a cerceta tot ce-i înconjoară trebuie stimulate și încurajate.
Cu răbdare, înțelegere și dragoste, părinții trebuie să le cultive atitudini pozitive precum sârguința,
cinstea, politețea, sociabilitatea, dispoziția de colaborare, toleranța. Primele cuvinte de politețe, care sunt și
cele mai folosite de copiii mici sunt mulțumesc, te rog, poftim, scuze. Copilul trebuie educat prin reguli și
joc, iar acestea vor deveni în timp, o obișnuință. Unele dintre însușirile dobândite în copilărie vor însoți
copilul toată viața, de exemplu, spiritul de competiție și cooperarea preluate din jocurile efectuate cu ei.
Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă faptul că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei
mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, a exersa şi a testa comportamente corecte.
Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor
specifice vârstei lui. Alte activități care se pot învăța în cei șapte ani sunt: igiena, autoservirea, exprimarea
sentimentelor, bunele maniere, respectarea regulilor, responsabilitatea unor activități, limbajul corect
transmis (fără greșeli de pronunție, topică ori dezacord dintre părțile de vorbire), consecvența în realizarea
unei sarcini.
Când spunem că un copil are cei 7 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. Educația, bunele
maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca
mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.
Purtările copiilor au legătură directă cu starea părinților, deoarece în casa în care există armonie,
blândețe, dragoste, apreciere, copilul va avea încredere în propriile forțe, se va simți protejat și va percepe
pozitiv toate îndrumările, regulile și responsabilitățile pe care fiecare ar trebui să le cunoască în funcție de
vârstă și de puterea de înțelegere.
Poate cel mai important rol educativ în viața copilului îl are mama. Mama e începutul tuturor
lucrurilor, e izvorul vieții, de la ea pornește viața și-n brațele ei renaște speranța. Pentru copil, mama
reprezintă prima legătură pe care acesta o creează cu viața, cu societatea și cu mediul înconjurător, apărând
ca inițiatoare pe plan emoțional și afectiv, apoi intelectual și cultural. Tot prin intermediul ei, copilul
descoperă lumea din imediata lui apropiere prin observarea și imitația fiecărui gest, a fiecărei acțiuni a
mamei lui. Astfel că, atitudinea mamei față de lucruri, evenimente, oameni, determină și atitudinea copilului
față de aceleași lucruri, evenimente, oameni și chiar față de el. Atitudinea mamei este cea care condiționează

350

atitudinea copilului. De atitudinea ei depinde încrederea sau neîncrederea sa, curajul sau teama, voiciunea
sau moderația, optimismul sau pesimismul său.
Figura paternă contribuie de asemenea, într-un mod esențial la dezvoltarea sentimentului de protecție
și de siguranță al copilului. Mama reprezintă simbolul afecțiunii, blândeții, feminității, iar tatăl este simbolul
autorității, al siguranței, al puterii. Copilul este impresionat de autoritatea, prestanța și forța tatălui,
astfel încât începe să își compare forța cu figura lui paternă.
Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“- un
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe,
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de
relaţionare socială.
Salutul este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu poate
saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă, firesc, cu „bună ziua”. Un copil „bine crescut”
ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel
care vorbeşte.
O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei care
serveşte masa. De asemenea, un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp –
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din
urmă.
In concluzie, felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne
dezvăluie mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul nostru și, în esență, “cei 7 ani de acasă”.
Bibliografie:
dspace.biblioteca.um.edu.mx
https://www.la-doi-pasi.ro/sfaturi/rolul-parintilor-in-educatia-copiilor-adultii-fericiti-se-formeazade-timpuriu.html
https://www.logiscool.com/ro/blog/ghid/educatia-copiilor
http://stiricim.ro/2015/06/01/cei-7-ani-de-acasa-sau-bunele-maniere/
Educația în familie – baza unei dezvoltări sănătoase a copiilor și a succesului în viață | Centrul de
Resurse pentru Eco-bio Educație, Reziliență și Sustenabilitate (creeracord.com)
Rolul educatiei in familie (portalinvatamant.ro)
educatie in familie | Doxologia
EDUCATIA IN FAMILIE – FACTOR AL DEZVOLTARII PERSONALITATII (rasfoiesc.com)
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. CLAUDIA BOTA,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI
Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica, poate fi
modificat de condiţiile de mediu. Putem compara acest dat cu un kit de construcţie, în care ai materialul de
bază şi o serie modele ce pot fi realizate cu acest material. De-a lungul vieţii, fiecare persoană se
construieşte pe sine şi este, la rândul ei, modelată de mediul social în care se dezvoltă. Această construcţie
şi dezvoltare a personalităţii unui om nu este un scop în sine ci este o condiţie a realizării acelei misiuni
unice cu care se naşte fiecare din noi.Atât perioada de construcţie cât şi cursa în sine şi împlinirea fiecărei
misiuni trebuie să îi aducă omului împlinire şi fericire. Altfel, aşa cum au arătat cercetările, apar
dezechilibrul şi bolile.
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.Familia stabileşte regimul de
viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza primele deprinderi de igienă personală
şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are
un rol important şi în dezvoltarea activă a emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare,
adaptare şi emancipare relativă.
Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze
de dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii
sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu
corespunde acestui model ideal.
Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de
făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii)
şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de
timp, superficialitate etc.):
În dezvoltarea fizică (şi nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi pot apărea
chiar boli. Creşte riscul accidentelor grave, pentru că organismul copilului obligat la o viaţă sedentară se
comportă, în cazul unei căzături de exemplu, precum cel al unei persoane vârstnice.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca
depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului
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şi aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate insaţiabilă, pun cele mai multe întrebări în perioada
dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe,
răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să
facă lumea din jurul lor comprehensibilă.
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.În primii ani de viaţă,
copilul continuă să asimileze informaţii la întâmplare, ca un burete, dar fără a avea discernământul şi
orientarea pe care ar trebui să i-o dea părinţii – lumea din jurul lui îi oferă informaţii contradictorii, devenind
greu de înţeles şi, uneori, ameninţătoare.
Copilul creşte ca o buruiană, procesele lui de gândire sunt haotice şi apelează la instinctele primare
de supravieţuire, pentru a se descurca şi a face faţă cerinţelor. Apoi, treptat, curiozitatea naturală dispare.
Copiii care cresc astfel, unii foarte inteligenţi, pot uneori face faţă cu brio în primii ani de şcoală
cerinţelor, dar, pe măsură ce cresc şi asimilarea cunoştinţelor cere din ce în ce mai mult interes şi motivaţie
şi procese de gândire sistematizate, elaborate, aceşti copii nu mai fac faţă şi încep să apară probleme,
inclusiv de sănătate – depresii, boli cauzate de stress.
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.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 (intrauterină) şi
este cel mai puternic în primii ani de 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.
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. (Despre Educaţie în copilărie, F. Dolto). Cu alte cuvinte, putem spune că pierde startul
corect în viaţă şi cu greu va putea recupera acest handicap.
Un raport al Centrului Naţional American de Programe pentru Copiii Mici a subliniat faptul că 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.
Aproape toţi copiii cu rezultate slabe, scrie în raport, 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).Anumite cunoştinţe se fixează acum mai bine decât ulterior, este perioada propice dobândirii
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cunoştinţelor emoţionale. De aceea, tot în această perioadă, stresul puternic poate afecta capacitatea de
învăţare a creierului, deci poate dăuna dezvoltării intelectului.
În viziunea lui Daniel Goleman, autorul cărţii “Inteligenţa emoţională”, cele mai inadecvate tipare
emoţionale pe care le utilizează părinţii şi ulterior, prin extensie, educatorii, învăţătorii şi 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.
Dar asta nu este singura problemă. O altă problemă o reprezintă societatea pe care am creat-o.
Un studiu făcut la începutul anilor 90’ în SUA, a dezvăluit că, în medie, valoarea indicatorilor de
bază ai inteligenţei emoţionale a copiilor a scăzut îngrijorător. Au devenit mai impulsivi şi mai
neascultători, mai îngrijoraţi şi mai temători, mai singuri şi mai trişti, mai iritabili şi mai violenţi. Nivelul a
42 de indicatori a scăzut foarte mult, raportat la studii anterioare; rata violenţei, a sinuciderilor, a violurilor,
în rândul adolescenţilor, a înregistrat un salt neobişnuit.
Care este motivul acestei degradări a calităţilor esenţiale ale caracterului? Copiii din ziua de
astăzi sunt prada uşoară a două forţe care au monopolizat scena lumii: forţa tehnologică şi cea economică.
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, spune
Goleman, 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.
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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 acea 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.
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 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.

355

EDUCAȚIA IN FAMILIE,
BAZA UNEI DEZVOLTARI SANATOASE A COPIILOR
PROF. BOTA-OLELEI MARIA- ALINA
LICEUL TEHNOLOGIC ”TRANSILVANIA” DEVA
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social ce contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. Aceasta 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. O mare parte dintre cunoştinţele
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia
este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. În ceea ce priveşte dezvoltarea fizică
a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de
pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, odihnă, mişcare şi să le supravegheze
şi întreţină starea de sănătate optimă. Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o
dezvoltare optimă, îi formează primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze
factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. Ea trebuie să se preocupe de
dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport
în aer liber.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca
depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului
şi aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
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.
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
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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.
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.
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. 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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IMPORTANȚA IMPLICĂRII FAMILIEI ÎN EDUCAȚIE
AUTOR: BOȚÎRCĂ OANA MANUELA, PROF. LIMBA ENGLEZA
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI, ARGEȘ
Așa cum se știe deja, implicarea părinților în educația copiilor este o parte crucială a experienței
școlare de succes a oricărui elev. Ceea ce poate fi mai greu de înțeles este de ce se întâmpla asta și ce poate
face un părinte pentru a menține această conexiune critică acasă-școală.
Studiu după studiu și ani lungi de cercetare au demonstrat fără umbră de îndoială: pentru a reuși pe
cât posibil, copiii au nevoie ca părinții sau tutorii lor să fie implicați în educațiile lor. Deși mai exista copii
(excepții) care nu au sau nu au avut parte de sprijin din partea familiei, și care au fost sau ar putea fi capabili
să se ridice deasupra lipsei de sprijin la domiciliu, aceasta nu este un standard. Implicarea familiei în
educația copilului este esențială.
Implicarea familiei pregătește elevii pentru școală
Succesul școlar începe cu mult înainte de înscrierea și încadrarea la școală. Copiii ai căror părinți
subliniază importanța muncii grele și a învățării sunt mult mai predispuși să dezvolte dorința necesară
pentru atingerea obiectivelor în educația universitară și carieră. Un exemplu concludent, în urma statisticilor
realizate de către specialiștii, este faptul că acei copii cărora li se citește acasă, recunosc alfabetul mai
devreme și au un timp semnificativ mai ușor de trecere la alfabetizare completă.
După ce copiii intra în sistemul instituționalizat - creșă, grădiniță, și mai târziu școală- rolul unui
părinte este să se implice în procesul instructiv-educativ, să verifice cu copilul temele, de exemplu, să
încurajeze și să permită citirea și învățarea și să explice rolul învățării în procesul dezvoltării lui ca adult.
Copiii ai căror părinți afișează dezinteres și minimalizeaza rolul scolii in dezvoltarea ulterioară ca individ,
pe de altă parte, vor deveni probabil ei înșiși dezinteresați. Și sunt atâtea exemple negative în școala
românească.
Implicarea: pentru părintele ocupat
Multe familii au doi părinți care lucrează, seri grăbite și weekend-uri pline activități gospodărești.
Din fericire, părinții nu trebuie să considere implicarea în viața școlii un loc de muncă cu jumătate de normă,
așa cum se întâmplă în multe cazuri. O verificare zilnică a activităților și sarcinilor copilului este importantă,
dar aceasta nu trebuie sa dureze mai mult de 5-10 minute, cu excepția cazului în care elevul intampina
dificultati mari. Discuții libere cu copilul despre lucrurile interesante pe care le-a invatat în ziua respectivă,
despre sentimentele încercate de acesta pe parcursul întregii zile, la diversele materii studiate, ce i-a plăcut
la scoala, ce nu i-a plăcut și cum ar putea îmbunătăți activitatea lui la orele de curs. Toate aceste discuții
dau încredere copilului în forțele proprii și este conștient că părintele il sustine și îl sprijina în demersul lui
scolar. Participarea părinților la activitățile școlare, dar si la cele extrascolare cum ar fi concerte sau excursii,
oferă copilului un sentiment plăcut de susținere și apreciere.
Și participarea regulată la întâlniri părinte-profesor favorizează unitatea dintre profesori și părinți,
îmbunătățește abilitățile sociale ale copiilor și le crește șansele de competență academică. Mai mult, pe
măsură ce ajung la vârsta adolescenței, implicarea părinților și activitatile în familie scad semnificativ
șansele de delincvență.
Rolul educatorului
Desigur, nu ne putem aștepta ca părinții să realizeze acest lucru singuri. Rolul educatorului este de a
clarifica așteptările părinților; de a le ofere oportunități definite și să comunice așteptările lor despre
comportamentul copilului. Deși un profesor nu are nicio putere reală de a influența părinții, ei pot și ar
trebui să transmită mediul ideal: o mulțime de lecturi la culcare, verificări ale temelor și vorbirea despre
școală. Unii părinți pur și simplu nu știu și este datoria profesorului să se asigure că știu. Implicarea
părinților nu este un remediu. Însă merge mult spre încurajarea copiilor capabili, muncitori, sănătoși și
decenți.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA- EDUCAȚIA PRIMITA IN FAMILIE
PROF. PT. ÎNV. PRIMAR BOZGA DANIELA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BALC
,,Dacă n-ai șapte ani de-acasă, degeaba
mai faci studii universitare”
- Mihai Cucereavii –
Educația începe din sânul familiei, se consolidează la școală prin informație și se dezvoltă continuu
prin cunoștințe și norme. ,, Cei şapte ani de acasă “se formează aici, atunci când copilul învață cele mai
importante deprinderi de comportament : respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi
atitudine. Influența educativa a familiei este, de regulă, cea mai puternică în ceea ce priveşte componentele
personalițătii copilului , dar şi în multe aspecte particulare ale comportamentului. Educaţia primită acasă
depinde de relaţia afectivă dintre copil şi părinţi şi valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite
copilului.
Părinții sunt cei care poartă pe umeri grija unei educații corespunzătoare. Au o responsabilitate
majoră, întrucât ei se fac răspunzători de primele repere în ceea ce privește educația comportamentală și
civică. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate Încă de
la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi
intelectuale. În mediul în care are acces, copilul întâlneşte multe modele şi exigenţe care îl marchează.
Există factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori
ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din
jur.
Felul în care se prezintă, cum vorbește, cum reacţionează în toate împrejurările, dezvăluie
mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul copilului.
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită pentru a descrie conduita unei persoane într-un context
anume, însă, educaţia din primii ani de acasă, de care copiii au parte în familie, defineşte în bună măsură
viitorul adult.. Un adult manierat se va integra mai ușor în societate și se va descurca mult mai bine în
relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.
Bibliografie:
• https://www.desprecopii.com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentialepentru-succesul-viitorului-copilului.htm
• https://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familiemarcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-1_553e4f3dcfbe376e359c73dc/index.html
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CEA MAI GREA ,,MESERIE” ...
BRAHA IOANA ADRIANA
GRADINIȚA CU P.P. SI P.N. ,,CRAI NOU” PLOIEȘTI
A fi părinte este o profesie extrem de importantă. Dezvoltarea și evoluția copilului impun o
responsabilizare deosebită a părinților prin competență pedagogică, astfel încât calitatea de părinte cu
atitufine pozitivă să dovedească: pricepere, simțul răspunderii, sănătate fizică și psihică etc.
Psihiatrul Ross Campbell afirmă că, pentru a fi eficientă, educația nu trebuie să se rezume la
exercitarea controlului asupra comportamentului copilului. Acesta din urmă este o personalitate complexă,
iar scopul unei bune educații este să îl ajute să își asume răspunderea pe termen lung pentru propriul
comportament, păstrându-și stăpânirea de sine în situațiile problematice de viață.
De multe ori educația copiilor eșuează fiindcă în relația părinte-copil părinții se limitează doar să
reacționeze, amendând abaterile comportamentale. Astfel, ei nu țin seama de potențialul întregii
personalități a copilului și uită că micuțul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după cum
subliniază Campbell. Ei transformă pedeapsa în principala cale de relaționare cu copilul. Comportamentul
mânios al părintelui îl inhibă pe copil, îl determină să nu mai vorbească deschis și să se izoleze.
Copiii învaţă înregistrând ceea ce văd la ceilalţi, iar părinţii reprezintă prima şi cea mai sigură sursă
de informaţii, primele modele pe care le urmează. Aşa că atunci când părinţii recurg la pedepse corporale,
la ţipete sau mustrări frecvente, inclusiv la pedepse pe care le consideră o alegere blândă, cum este trimiterea
copilului la el în cameră pentru o anumită perioadă de timp sau îl pun la colţ, nu fac decât să le ofere un
exemplu de comportament agresiv, pe care îl vor adopta. Chiar şi atunci când copilului i se spune că este
trimis singur la el în cameră pentru că a greşit, acesta primeşte mesajul că este abandonat şi îndepărat, lăsat
singur cu temerile şi nesiguranţele sale, chiar de către cel care ar trebui să-l înveţe cum să se descurce cu
problemele şi emoţiile care îl stăpânesc.
Este foarte important ca acasă să creăm un mediu afectiv. Copilul e influențat în primul rând de ceea
ce vede și simte. Dacă între soț și soție domnește dragostea, ajuns la maturitate copilul de ieri își va
exterioriza, în mod firesc, afecțiunea. Ne putem manifesta iubirea necondiționată pentru copiii noștri printrun contact vizual prelungit, printr-o mângâiere, o atingere sau îmbrățișare și mai ales prin acordarea atenției.
Răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinților, care
au obligația de a-și exercita drepturile și de a-și îndeplini obligațiile față de copil ținând seama cu prioritate
de interesul superior al copilului (Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului).
Calitatea de părinte cu atitudine pozitivă are ca prioritate nevoile copilului înaintea celor ale părinților,
în sensul că, dacă există un conflict de interese cu alte roluri ale părinților, bunăstarea și dezvoltarea
copilului trebuie să reprezinte principala preocupare, iar nevoilor lui fizice și emoționale de bază trebuie să
li se acorde prioritate. Acesta înseamnă că părinții trebuie să se preocupe, în același timp, de propria lor
bunăstare și să-și dezvolte strategii prin care să gestioneze situațiile dificile, oferindu-i astfel copilului un
model de comportament.
Secretul unei educații rodnice este ca părintele să conștientizeze și să satisfacă nevoile copilului, iar
principala nevoie a copiilor este să fie iubiți. De aceea, părinții trebuie să învețe să își exteriorizeze
dragostea, prin cuvinte și gesturi de afecțiune. Pentru ca cei mici să devină mai târziu ființe responsabile și
să se simtă realizate, părinții trebuie să țină cont de patru dimensiuni ale procesului educativ: să le satisfacă
nevoile emoționale; să îi pregătească pentru viață, formându-le deprinderile esențiale; să le asigure
pro¬tecția fizică și emoțională; să îi ajute să își conștientizeze și să își controleze mânia. Un copil căruia nu
i se arată iubirea și prețuirea, mai târziu va fi anxios, depresiv și va avea un sentiment de inferioritate. Nu
va putea, în societatea concurențială actuală, să țină ritmul cu ceilalți. Va fi labil emo¬țional și nu își va
putea folosi toate resursele ființei la întregul potențial. Părinții trebuie să îi asigure permanent micuțului
„rezervorul emoțional”, care îl va ajuta să se dezvolte plenar.
Structurarea constă în delimitarea comportamentului adecvat de un comportament inadecvat.
Corectarea comportamentului inaccesibil trebuie să se realizeze printr-un program ordonat cu limite
rezonabile și adecvate, prin standarde clare, fără violență fizică si psihică. Rezulatele unor astfel de activități
conduc spre respectul față de ceilalți, valori, competențe și capacități sociale, independență.

360

Recunoașterea nevoilor copilului trebuie confirmate și respectate de părinți. Stabilirea unor relații
caracterizate prin demnitate și implicare oferă copilului posibilitatea de a-și spune cuvântul și de a juca un
rol activ in viața de familie și în procesul de luare a deciziilor. Între membrii familiei, copii și părinți, se
realizează respectul reciproc.
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PǍRINTI RESPONSABILI, COPII INTELIGENTI!
PROF. BRĂILA GEORGETA GRAŢIELA
GRǍDINITA PP NR. 2
STRUCTURA A ŞCOLII GIMNAZIALE „DIMITRIE GRECESCU”
DROBETA TURNU SEVERIN; JUD. MEHEDINTI
Încă de la naștere, copilul este supus unui proces de socializare pe parcursul căruia dobândește un
comportament necesar aderării lui la cultura și societatea din care face parte, dobândind reguli de conduită,
sisteme de credințe și atitudini. Acest proces de socializare este influențat, în copilărie, în cea mai mare
parte de părinți, aceștia constituind primele modele cu care copilul va dori să se identifice, care îi asigură
suportul material, dar și cel afectiv de care are atâta nevoie.
În familie începe construcția personalității copilului, în interiorul ei se însușesc regulile elementare
de conduită civilizată, deprinderile de curățenie, tot aici se cumulează un număr important de obiceiuri și
tradiții privind relațiile morale.
„Singura atitudine validă – susține T. Kuksar (1978) – în educarea copilului este aceea de acceptare
a lui, aceasta presupune înainte de toate o dragoste rațională și spontană, fără slăbiciuni și răsfăț, o dozare
optimă a frustrărilor adaptative în raport cu trebuința de autonomie a copilului”. (Bonchiș, 2004).
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia
este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeazǎ
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Teoria lui Csiksyentmihalzi (apud Munteanu, 2006) formulează anumite expectanțe față de familia
copilului și anume:
• Să cultive reguli și norme clare cu ajutorul cărora copilul se poate concentra asupra acțiunilor de
care este atras, iar familia îi va oferi permanent feedback în sarcina pe care o desfășoară.
• Copilul să aibă libertatea de a se dezvolta, de a se mișca în direcția noutății. Această libertate se
observă în joc.
• Libertatea alegerii jocului duce la sentimentul de control asupra situațiilor, iar copiilor le place să
dețină controlul situației.
• Absorbirea copilului în acțiuni care duc la maturizarea psihologică și la dezvoltarea lui, fără
inhibiție. Familia poate sprijini dorința și plăcerea de a explora ale copilului.
Funcțiile parentale descrise de Kari Killen sunt următoarele:
• Abilitatea de a percepe copilul în mod realist: de a nu-i atribui copilului propriile noastre
sentimente și trăiri, fapt care depinde de starea sau situația prin care trece părintele. Așteptările față de copil
alterează percepția realistă a acestuia în mare măsură, așteptările pozitive influențând pozitiv dezvoltarea
acestuia, iar cele negative se vor răsfrânge în comportamentul lui , iar cu cât percepția copilului este
negativă și de mai lungă durată, cu atât e mai mare pericolul unui abuz fizic sau emoțional. Într-un final
copilul va începe să se perceapă ca fiind rău, prost, blestemat etc.
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• Acceptarea responsabilă a sarcinii de a satisface nevoile copilului: această funcție depinde de
cunoașterea nevoilor copilului și de sentimentul părintelui că este capabil de a satisface aceste nevoi. Pe
lângă nevoile biologice ușor de satisfăcut, copilul are nevoie și de dragoste, de sentimentul securității. Acest
sentiment este dat de predictibilitatea și continuitatea vieții lui în relația cu adultul, precum și dragostea și
emoțiile pozitive pe care le trăiește în relație cu acesta.
• Așteptări realiste față de capacitatea copilului de a coopera: există stadii în care capacitatea
copilului de a coopera este diminuată. Dacă așteptările părinților privind cooperarea copilului sunt
nerealiste, ei se vor simți frustrați și incapabili în rolul lor parental.
• Capacitatea de a interacționa pozitiv cu copilul: reprezintă capacitatea părintelui de a relaționa
pozitiv cu copilul în jocul lui, în tristețe, bucurii și dezvoltare, acesta având nevoie să exploreze lucruri noi,
de o stimulare cognitivă și emoțională, de experiențe noi.
• Abilitatea de a fi empatic cu copilul: părintele trebuie să ghicească, să simtă ceea ce simte copilul.
Autorul susține că empatia în relația cu copilul are trei componente: abilitatea de a diferenția și de a da
nume gândurilor și trăirilor copilului, abilitatea de a se transpune mental în situația copilului și abilitatea de
a reacționa, a răspunde activ, în funcție de trăirile copilului. Acompanierea emoțională a copilului are cea
mai mare importanță în dezvoltarea mentală și integrarea acestuia în societate. Dacă părintele a avut o
copilărie nefericită, va fi mult diminuată capacitatea lui de a rezona afectiv cu copilul, de a-i recunoaște
suferința, de a crea momente de confort și bucurie împreună.
• Capacitatea de a considera prioritate nevoile copilului față de nevoile proprii: care se bazează
pe maturitatea părintelui. Un părinte imatur va considera că nevoile copilului nu sunt atât de importante ca
ale sale personale. Nevoile acestuia îl vor irita, stârnind frustrări și reacții agresive și nu vor fi capabili de
sacrificiu pentru copil.
• Abilitatea de a stăpâni durerea și agresivitatea și de a nu le revărsa asupra copilului: părintele
imatur este incapabil să își stăpânească trăirile, să dezvolte mecanisme adaptative bazate pe relația de
plăcere de a fi cu copilul. A face planuri, a glumi, a râde cu copilul, a avea plăceri împărtășite cu copilul
sunt comportamente parentale normale, benefice dezvoltării sale.
Una dintre cele mai dificile și provocatoare funcții parentale este de a-i impune copilului limite.
Copilul are nevoie de imaginea unui părinte iubitor, dar ferm, autoritatea parentală creând o stare de
siguranță. Copilul are nevoie de limite ferme, între care să se dezvolte ținând seama de ceilalți, de nevoile
și dorințele lor. Socializarea copilului, dezvoltarea abilității de a trăi în armonie cu ceilalți, bucurându-se
de prezența lor, se leagă de această capacitate de a impune limite comportamentului copilului.
Raportul de disciplinare dintre părinți și copii formează contextul în care aceștia învață strategii de a
se autocontrola și de a-i controla pe alții. Dar în același timp în care părintele stabilește limite, trebuie să îi
arate copilului că îi respectă autonomia și individualitatea și că limitele impuse nu se bazează pe raportul
de forță care este în defavoarea copilului ci pe reguli care trebuie să fie respectate de toți.
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FAMILIA, PRIMA ȘCOALĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR BRĂILOIU RODICA-CORNELIA
COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET„
TG-JIU, GORJ
Doctrina creştină, defineşte familia ca fiind o comunitate de viaţă şi de iubire. Ea este chemată să-şi
asume planul Lui Dumnezeu în condiţiile lumii noastre şi să-l realizeze.
Familia ca instituţie socială, are o istorie care se confundă cu dezvoltarea civilizaţiei umane. Ea este
unicul grup social în care legăturile de dragoste şi consaguinitate capătă o importanţă primordială, prin
interacţiunile multiple şi determinante între toţi membrii ei. În acest creuzet de relaţii, valori şi sentimente,
copilul primeşte forţa şi imboldul principal al dezvoltării sale. . Pentru copiii săi, familia este într-un anume
fel, un spaţiu de trecere în care ei trebuie să înveţe înainte de toate, să genereze propria autonomie şi să
devină cetăţeni capabili să contribuie la binele colectiv.
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. 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. Ea este mediul prielnic
pentru naşterea, dezvoltarea şi desăvârşirea fiinţei umane. În organizarea sa proprie, familia oferă garanţii
de moralitate, este prima şcoală care pregăteşte copilul 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.
Familia 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, 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.’’(Marie- Claude, Beliveau)
Dacă în familie, nu doar s-a vorbit 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, acest copil
va creşte iubitor, politicos, tolerant, responsabil.
Familia oferă copilului primele informații despre lumea ce-l înconjoară, primele norme și reguli de
conduită, dar și climatul socio-afectiv necesar satisfacerii trebuințelor și dorințelor sale. “Pecetea pe care
părinții o lasă asupra structurii și profilului spiritual-moral al personalității propriilor copii se menține toată
viața ” (M. Golu). Acest tip de relație este hotărâtoare în devenirea personalității nu numai prin faptul că ea
este primordială și se menține pe toată durata vieții (cu intensități diferite), dar și prin faptul că familia
mediază și condiționează comunicarea și interacțiunea cu celelalte componente sociale, în special cu școala.
Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci și prin complexitatea ei, prin
noutățile pe care le realizează și le prognozează, pune în fața oamenilor de toate vârstele, noi și noi probleme
de ordin economic, cultural, științific, etc. Acestei societăți trebuie să-i facă față copilul de astăzi și familia
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sa. Educația, sub toate formele ei , este chemată să găsească soluții prin care omul să se adapteze rapid și
eficient la societatea viitorului. Cunoașterea particularităților dezvoltării personalității, a factorilor care
contribuie la desăvârșirea acesteia, a problemelor pe care le ridică ea, contribuie în mare măsură la găsirea
unor soluții adecvate.
În concluzie, putem spune, că 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, să creadă şi să sacrifice, 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.
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
PROF. BRÂNDUŞONI IONELA
GRĂDINIŢA P.P. NR. 4, LUGOJ
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 există
evenimente care îşi pun amprenta asupra mentalităţii copilului.
După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe
în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă.
Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilaterală şi armonioasă. Părinţii
sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională
a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate.
Felul în care părinţii se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în care copilul se va
raporta la societate. În cazul părinţilor severi se va forma un tânăr fără personalitate, voinţă, initiativă,
părinţii care vor răsfăţa copilul, vor avea un tânăr care nu învaţă, nu munceşte, dar pretinde mereu, părinţii
care oscilează între răsfăţ şi severitate, vor forma un tânăr dezorientat, încăpăţânat, capricios şi dificil în
raporturile sociale.
Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a sentimentelor
noastre. 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 cuvint.
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. Comportamentele copiilor se învaţă prin
observarea unor modele în familie sau societate. Dacă vede atitudini nepotrivite la un om în care are multă
încredere, la părinţi, fraţi, rude etc., atunci influenţa va fi mult mai mare asupra lui.
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.
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. Un copil 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.
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 , să creadă şi să sacrifice, 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 opusul.
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.
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Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie
solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut
iniţial. Legătura permanentă cu părinţii s-a dovedit a fi eficientă.
Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluatori ai
copilului. Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanţa
colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi
constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă.
Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de comportare va
scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a educaţiei
sale.Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat în
familie.
BIBLIOGRAFIE:
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI IN EDUCAȚIA COPILULUI
PROF. INV. PRESC. BRĂTIANU ANDREIA
G.P.N. MONARIU/BUDACU DE JOS/BN
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.
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.
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.
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.
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.
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
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problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor.
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 pentru copilul lor . Dar , de multe ori, buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor
deoarece acestea nu ţin loc de competenţă.
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.
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 abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de descoperire
a propriilor aspiraţii spre formarea şcolară si profesională.
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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STUDIU DE SPECIALITATE IMPORTANȚA „CELOR ȘAPTE ANI DE-ACASĂ...”
PROF. BRETAN ILDICO
ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAIL SADOVEANU
LOC. BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ
„De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o țară.”(Antoine de
Saint-Exupery).
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieții pentru educație, pentru formarea și instruirea
caracterului psiho-social.
Când vorbim de cei 7 ani de acasă, ne gândim la educația pe care copilul o primește de la părinți, la
formarea personalității și a comportamentului copilului până la intrarea în școală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă, ne gândim la un copil binecrescut, care știe să salute, să spună „mulțumesc”, „te rog”,
care se comportă civilizat cu cei din jurul lui.
Este necesar ca orice copil să beneficieze de o educație sănătoasă și frumoasă în sânul propriei familii,
locul unde ia contact cu lumea înconjurătoare, unde se simte în siguranță și deslușește tainele acestei
minunate lumi. Familia 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 reprezintă primul spațiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul
s-a născut, în care crește. De aceea, este foarte important respectul pentru moștenirea culturală a fiecărei
familii și valorificarea acesteia.
Atât educația, cât și familia, trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copilului în
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului,
învățarea unor valori morale se realizează, în primul rând, în familie. Educația, bunele maniere, regulile
morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în
relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc „cei 7 ani de-acasă”.
Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial și până la conduita celui mic la școală, pe terenul
de sport, la teatru sau în vizită la rude. Dar cea mai bună modalitate de a-l obișnui cu bunele maniere este
ca părinții să fie un bun model pentru el. În prima parte a celor șapte ani, copiii tind să imite tot ceea ce văd
în jur, astfel orice activitate a părinților sau a persoanelor din jurul acestora are o mare influență și o
consecință totodată. Părinții trebuie să știe că sunt precum o oglindă în fața propriilor copii, astfel stilurile
parentale se reflectă în comportamentul copiilor lor. Părinții trebuie să fie responsabili, să conștientizeze că
în fond ei sunt niște educatori.
În cea de-a doua parte a celor șapte ani, copilul începe să dea dovadă de independență, să-și dezvolte
autonomia prin diverse reacții, unele mai bune, altele mai puțin bune. De exemplu: atragerea atenției prin
opoziție, negativism, contrazicere, imitare adulți prin preluarea unor cuvinte sau gesturi, creșterea gradului
de maturizare în gândire sau comportament etc. Este de datoria părinților să managerieze aceste situații,
astfel încât copilul să ia doar elementele corecte, necesare procesului devenirii ca persoană unică,
independentă, funcțională.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă și caldă afecțiune în concordanță cu etapa de
dezvoltare în care el se află, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forțelor lui,
oferindu-i și cerându-i numai ceea ce nu depășește capacitatea lui de înțelegere.
Educația nu presupune o cursă în a vedea cât de repede scrie, citește sau socotește copilul. Primii
șapte ani nu ar trebui dedicați scrisului sau socotitului, deși pentru tot mai mulți părinți aceste lucruri par
obligatorii. Mai degrabă, acești șapte ani ar trebui dedicați însușirii unor norme, reguli de comportament,
formării unor deprinderi esențiale în demersul viitor al copilului.
După ce ajunge la vârsta preșcolară și școlară, educația copilului se împarte între familie și dascălii
și pedagogii din școală; cei din urmă vor fi chemați să șlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze
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golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă și să-l ajute pe copil în
înțelegerea și lămurirea unor probleme.
Este datoria părinților să aducă pe băncile școlilor copii sănătoși, viguroși, pe care școala să îi
transforme în personalități armonios dezvoltate, în cetățeni înzestrați cu spirit de răspundere, cu simțul
datoriei și cu potențial creator, prin aportul ei pe linia instrucției, dar desăvârșind educația inițiată în familie.
„Cei șapte ani de-acasă” sunt piatra de temelie a vieții viitoare. Ei își pun accentul cel mai mult pe
ceea ce devine un copil mai târziu și anume OM. De acești ani depinde cum va fi integrat viitorul adult în
societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și stilul de viață alături de cei dragi.
Așa cum ne creștem și ne educăm copiii, așa cum ne comportăm noi, părinții, așa vor trăi și se vor manifesta
pe viitor. Copiii cresc și se formează în viață într-un univers pe care-l creează părinții.

BIBLIOGRAFIE
1.
2.
3.
4.
5.

Emil, P., Iucu, R, Educația preșcolară în România, Editura Polirom, Iași, 2002.
Golu, M., Fundamentele psihologiei, Editura Fundația România de Mâine, București, 2000.
Negovan, V., Introducere în psihologia educației, Editura Curtea Veche, București, 2003.
Vrăsmaș, E., Consilierea și educația părinților, Editura Aramis, București, 2002.
www.didactic.ro

371

FAMILIA RĂDĂCINA EDUCAȚIEI-“CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ”
PROF. ÎNV. PRIMAR BRICIU OLGUȚA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU”,
ȘCOALA PRIMARĂ COȘTEȘTI,
POIANA VADULUI, JUD. ALBA
Familia este rădăcina educației, este cea care transmite valorile și normele culturale din generație în
generație,începând chiar de la simplul salut ,,bună ziua,,.
Educația primită în primii ani de viață îl va ajuta pe copil pe tot parcursul vieții,va fi o punte de
legătură în formarea ,dezvoltarea și integrarea lui în societate.
Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari,
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate și importanță cei mai importanți în dezvoltarea unei
personalități armonioase.
Familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere intelectual, cât și
fizic, moral și estetic. Părinții sunt cei care de cele mai multe ori asigură hrana și celelalte elemente necesare
copiilor: hăinuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să înțeleagă că au datoria să
împlinească așteptările pe care le au adulții de la ei.
În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”.
Părinții au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința, personalitatea și simțul
responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor.
Nu există o rețetă pentru a ”obține ” copilul perfect. Regulile clare, impuse și asimilate încă din
primul an de viață, consecvența respectării acestora reprezintă limitele între care copilul se simte comod,
în siguranță.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău.
Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi
reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună
consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială,
sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul
imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca
adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni,să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , partea cea mai importantă a pregătirii
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de

372

asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de
rezistență ai educației , care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor.
Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel
de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială.
Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun însă accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume
- OM.Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii,
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor.
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A COPILULUI
PROF. ÎNV. PRIMAR ALINA BRÎNZĂ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FITIONEȘTI
Familia este grupul cel mai important din toate grupurile sociale deoarece ea influențează și
modelează personalitatea umană. Părinții joacă cel mai important rol în formarea copiilor, în creșterea și
dezvoltarea lor. În primii ani de viață copilul este dependent de membrii care formează familia, în special
de părinți. Acest fapt reprezintă o etapă importantă în ciclul său de viață, deoarece în această perioadă sunt
dobândite principalele motivații și deprinderi ale viitorului adult.
În familie copilul are parte de primele lecții de viață. Părinții sunt cei care îi oferă un prim model de
învățare. Iubirea maternă reprezintă întâia formă de afectivitate pe care un copil o percepe. Prin intermediul
mamei, copilul reușește să descopere lumea, aceasta oferindu-i siguranța din primele sale zile. Astfel, mama
devine primul educator pe care îl are copilul deoarece, în relațiile cu ea, el cunoaște primele reguli, primele
obligații, primele forme morale. Tot prin intermediul ei descoperă lumea din imediata lui apropiere prin
observarea și imitația fiecărui gest, fiecărei acțiuni a acesteia. Atitudinea mamei față de lucruri, evenimente,
oameni și chiar față de el însuși determină și atitudinea copilului față de aceleași lucruri, evenimente,
oameni și chiar față de el. Figura paternă contribuie într-un mod esențial la dezvoltarea sentimentului de
protecție și de siguranță al copilului. Mama reprezintă simbolul afecțiunii, blândeții, feminității, iar tatăl
este simbolul autorității, al siguranței, al puterii. Tatăl este prima persoană care intervine în relația mamăcopil.
O familie în care predomină armonia este o familie în care se discută cu deschidere şi înţelegere toate
problemele, individuale sau colective, unde domneşte afecţiunea şi toleranţa, generozitatea şi onestitatea.
Chiar dacă există unele tensiuni, probleme, impasuri care sunt absolut de înţeles pentru oricine, într-o
familie-model avem de a face cu un mediu calm, liniştit, destins, cu responsabilităţi împărţite şi asumate.
Obstacolele, dificultăţile sunt depăşite într-un efort comun. Respectul şi consideraţia sunt arătate fiecăruia,
încrederea şi bunăvoinţa sunt valabile pentru toţi. O astfel de familie este un mediu sănătos pentru
dezvoltarea şi creşterea copiilor; ca şi pentru afirmarea şi împlinirea personală şi profesională a fiecăruia
dintre membrii ei, un mediu optimist, stimulativ, plin de energie şi entuziasm, creativ, în care toată lumea
să fie pusă în valoare şi în care toată lumea să evolueze.
Un rol foarte important în educarea copiilor îl constituie atenția din partea părinților. Aceștia ar trebui
să fie cât mai atenți la tot ce face copilul lor, să se implice în activitățile pe care acesta le desfășoară, să-l
observe și să-i descopere preferințele, să discute cu el despre activitățile zilnice, să petreacă cât mai mult
timp împreună.
Implicarea afectivă a părinților în rezolvarea problemelor cu care se confruntă copiii, participarea la
evenimentele din viața acestora, le dau liniștea și siguranța. Nu frica, nu teama trebuie să-l determine pe
copil la acțiune; e bine să li se explice natura greșelilor săvârșite, gravitatea acestora și nu să se apeleze la
măsuri autoritare și drastice deoarece ele produc blocaje psihice și dezadaptare socială.
În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații juste intre membrii familiei. Între
părinți și copii ar trebuie să existe o stima reciproca. Dragostea părintească rațională fata de copii,
consecvența și unitatea cerințelor pe care le formulează părinții sau ceilalți membri ai familiei fata de copii,
exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele lor, încât devin pentru copii un exemplu
de urmat. Dragostea părinților pentru copii nu trebuie sa fie oarbă. Părinții care îi scutesc pe copii de orice
efort, care le satisfac toate capriciile, nu se bucură de respect și își pierd autoritatea în fata acestora. Este
bineștiut că în familiile în care copiii sunt scutiți de griji sau de efort, ei devin egoiști, nu-și iubesc cu
adevărat părinții, se înstrăinează de ei și nu sunt alături de ei la nevoie. În familiile în care exisă un singur
copil este foarte important ca părinții să-i găsească acestuia tovarăși de aceeași vârsta cu el. Nici un copil
nu poate sa crească sănătos, sub aspectul intelectual si moral, daca nu se dezvolta în colectiv si prin
colectivul de copii.
Comportamentele educaționale ale părinților, chiar dacă sunt bine intenționate, pot avea efecte
negative asupra copiilor, din cauza neadecvării particularităților de vârstă și individuale ale acestora la
situații concrete de acțiune. În general părinții își doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor, vor ca aceștia să
devină tot ceea ce ei n-au reușit. Este bine, însă, să înțeleagă că dincolo de intenția bună, maniera în care ei
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acționează, poate sa conducă la rezultate contrare celor urmărite. Pe de altă parte, părinții foarte protectori,
care depun eforturi exagerate pentru a-și proteja copilul, pot constitui piedici în formarea și dezvoltarea
personalității acestuia. Acești părinți consideră că școala, viața în general, are o serie de cerințe care
depășesc posibilitățile copilului sau copiii lor sunt fie foarte inteligenți, fie neajutorați, fragili, de aceea
trebuie menajați.
Concluzionând, se poate spune că rolul familiei în educaţia copiilor este esenţial, aceasta fiind grupul
cel mai important din toate grupurile sociale, deoarece ea influențează și modelează persoana umană.
Bibliografie
• Elena Bonchis, Familia și rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, București, 2011.
• https://jurnalspiritual.eu/familia-si-rolul-ei-in-viata-copiilor/
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ROLUL MAMEI ÎN EDUCAŢIA COPIILOR
PROF. BRISAN MARIOARA
COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI
Rolul familiei în educaţia copiilor este esenţial. Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie
reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca intelectuală a şcolarului. Implicarea înseamnă de
asemenea să joace un rol activ în educaţia copilului. Familia este un factor determinat care modelează
principiile și realizarea copiilor. Familia este o puternică influență asupra a ceea ce am devenit, asupra
modului în care ne vedem pe noi înșine, asupra a tot ce ne influențează pe noi. Părinții joacă cel mai
important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor ca personalități. Din familie copilul trebuie
să învețe normele morale, etice, fiindcă familia este baza fundamentală a formării de sine. Educația trebuie
să se manifeste în permanență ca o acțiune unitară, coerentă.
Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea copilului, din urmatoarele puncte de vedere: fizic,
intelectual, moral, estetic.
Iubirea maternă reprezintă întâia formă de afectivitate pe care un copil o percepe. Prin intermediul
mamei, copilul reușește să descopere lumea, aceasta oferindu-i siguranța din primele sale zile de viață.
In cei şapte ani de acasă, familia îi asigură copilului hrana și îmbracamintea, îl fereste de pericole, îi
crează condiții cat mai bune de odihnă, se îngrijește de sanatatea personală și îi formează primele deprinderi
de igienă personală și socială. Mama reprezintă prima autoritate cu care se confruntă copilul deoarece, în
relațiile cu ea, el cunoaște primele reguli, primele obligații, primele forme morale.
Copilul își însuseste limbajul, își dezvoltă spiritul de observatie, memoria și gândirea Volumul,
precizia vocabularului , corectitidinea exprimarii copilului depind de munca depusă de parinți în aceasta
directie, un rol important avandu-l mama.
In cei șapte ani de acasă, copilului i se formează cele mai importante deprinderi de comportament:
respectul, politetea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire si atitudini. Mama îl învață pe copil sa ia contact
cu frumusețile naturii, cu obiceiurile și tradițiile stavechi și devine un model pentru copilul ei.
Mama joacă rolul cel mai important în formarea, socializarea, creșterea și dezvoltarea copilului ca
personalitate. Tot prin intermediul ei, care devine tipar și model pentru el, descoperă lumea din imediata
lui apropiere prin observarea și imitația fiecărui gest, fiecărei acțiuni a mamei lui.
Pentru copil, mama reprezintă termenul de referință al celor dintâi raporturi pe care el le statorniceste
cu viața si cu lumea. Si din legatura absolut unică a copilului cu mama se vor desprinde treptat cele doua
realităti: pe de o parte, propria ființă, iar pe de alta parte, mama. Cu ajutorul mamei, copilul descoperă
lumea din imediata lui apropiere și sub protectia ei capătă înțeles fiecare lucru, mama apare ca inițiatoare
pentru viață , la început pe plan emoțional și afectiv, apoi intelectual si cultural.
Astfel că, atitudinea mamei față de lucruri, evenimente, oameni și chiar față de el însuși determină și
atitudinea copilului față de aceleași lucruri, evenimente, oameni și chiar față de el. Atitudinea mamei este
cea care condiționează atitudinea copilului. De atitudinea ei depinde încrederea sau neîncrederea sa, curajul
sau teama, voiciunea sau moderația, optimismul sau pesimismul său.
Astfel, mama înfățișează simbolul fundamental al feminității, fapt tot atât de important atât pentru
fată cât și pentru băiat. Pentru fată, mama, devine un model și un prototip; care o învață atât să își iubească
statutul de femeie; dar și cum să își iubească soțul și copiii devenind, astfel, imagine a obiectivului adult
către care tinde fetița. Pentru băiat, mama este imaginea inversă și fond de contrast ajutându-l să ia
cunoștință de sexul lui.
Iubirea, armonia, buna înțelegere dintre părinți este tot ceea ce trebuie pentru copii. Oferă multă
siguranță. Purtările copiilor au legatură directă cu starea părinților. O familie în care exista înțelegere si
armonie este un mediu sănătos pentru dezvoltarea şi creşterea copiilor; ca şi pentru afirmarea şi împlinirea
personală şi profesională a fiecăruia dintre membrii ei. Copilul trebuie să trăiască într-un mediu optimist,
stimulativ, plin de energie şi entuziasm, creativ, în care toată lumea să fie pusă în valoare şi în care toată
lumea să evolueze.
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COMUNICAREA DIDACTICĂ
PROF. BRISCAN GABRIELA
COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAȘ” BEIUȘ
Printre cele mai căutate și apreciate de oameni se numără abilitățile de comunicare. Comunicarea este
actul de transfer al informațiilor dintr-un loc în altul (de la o persoană la alta), verbal, scris (folosind cărți,
reviste, e-mail, site etc.), vizual (folosind tabele, logo-uri, grafice etc.) sau non-verbal (folosind limbajul
trupului, gesturi, tonul și intensitatea vocii). Suntem deja obișnuiți cu ideea că societatea contemporană este
cucerită de comunicare. Există o seducție a comunicării ce se deosebește a fi irezistibilă pentru toate
componentele și straturile vieții individuale și a celei comunitare.
Aceasta implică din partea ta capacitatea de a transmite intenționat informații exacte și clare, potrivite
din punctul de vedere al stilului și al continutului, cu publicul căruia i te adresezi. Aceasta abilitate trece de
granițele industriilor și profesiilor și îi ajută pe cei care o dețin atât să obțină job-ul dorit, cât și să avanseze
în carieră.
Comunicarea eficientă presupune capacitatea de a exprima idei clar, concis și cu încredere. În
comunicarea verbală trebuie să fii clar si concis; să permiți anumite variațiuni ale tonului și ritmului pentru
a susține comunicarea și pentru a încuraja întrebările; să te folosești de persuasiune și negociere pentru a
ajunge la un punct comun atât pentru tine ca emițător, cât și pentru auditor, ca receptor; pentru a avea un
impact pozitiv trebuie să fii atent să ai un fir logic al discuției și să susții cu argumente fiecare punct de
vedere. De asemenea, pentru comunicarea în fața unei clase îți prezinți mesajul într-o manieră originală,
dar clară, concisă și precisă în același timp, structurând mesajul în etape, uneori folosind de tehnici audiovideo și stabilind un raport cu publicul tău, elevii. Implicarea în comunicare presupune și folosirea unui
limbaj al corpului , menținând contactul vizual, însoțind discursul de gesturi de susținere, folosind glume
potrivite cu contextul și analogii diverse. Nu în ultimul rând, oferirea feedback-ului de câte ori ai ocazia și
mizarea pe critica pozitivă, pentru a îmbunătăți atât relația ta cu emițătorul, cât și prestația acestuia.
Comunicarea eficientă ne ajută să dezvoltăm calitativ relațiile de iubire, prietenie și profesionale cu
cei din jur și să evităm situațiile conflictuale din viața noastră.
Termenul “didactică”desemenează acea ramură a pedagogiei care se ocupă cu studiul procesului de
învățământ ca principală modalitate de realizare a instruirii și educației. Comunicarea didactică este
înțeleasă ca acțiunea prin care persoane cu o pregătire specială transmit cunoștințe, formează deprinderi și
atitudini, inițiază activități în vederea educației generației tinere. Astfel, pot fi achiziționate cunoștințe,
formarea de deprinderi, de atitudini, de motivații.
O comunicare pentru a fi didactică trebuie să îndeplinească simultan anumite cerințe: comunicarea
trebuie să fie un act intenționat, iar intenția să vizeze schimbări în cunoașterea, afectivitatea, comprtamentul
sau acțiunea celui ce receptează comunicare. De asemenea, în privința formării celuilalt comunicarea
trebuie să se desfășoare într-un cadru organizat(școală, universitate), după anumite principii de eficiență
paideică. Sunt acte de comunicare care presupun un ansamblu de influențe, de acțiuni deliberate. Așadar,
educația nu se realizează numai în instituții specializate, ca proces organizat de influență, ci și familie, în
grupurile de copii, în organizații confesionale, cluburi etc. Comunicarea didactică se referă la calitatea
mesajului transmis de profesor elevului.Într-o relație de comunicare didactică are loc un transfer de
informație. Mesajul transmis de elev trebuie să fie identic sau apropiat de mesajul pe care l-a atenționat
profesorul prin comunicarea produsă. Discursul didactic înseamnă asigurarea unui înalt grad de
receptabilitate secvențelor discursive, prin utilizarea secvețelor discursive, a căror semnificație este
cunoscută de elevi. Demersul didactic al profesorului trebuie să conțină fapte, date, observații, experiențe
din viața cotidiană, cât și explicații, interpretări, argumente care să permită elevului să distingă între faptul
brut și faptul științific. Prin discurs, profesorul urmărește să influenețeze auditoriul-clasa, să-l convingă și
să-l persuadeze. Claritatea mesajului se poate obține numai în condițiile în care sensurile termenilor sunt
precise și sunt asumate de elevi. Crearea unei imagini adecvate este rezultatul experienței și al contactului
direct cu clasa de elevi, ceea ce permite evaluarea exactă a valorilor pe care aceștia le au. Profesorul își va
alege instrumentele necesare construirii comunicării didactice.
Orice formă de comunicare didactică este și o formă educațională prin care îi influențăm pe ceilalți.
Profesorul realizează cu elevii săi o comunicare didactică, care, totodată este și o formă de comunicare
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educațională prin care profesorul produce schimbări în personalitatea elevilor. Orice formă de comunicare
este o încercare de a influența. Comunicarea didactică are drept model intenția de a modifica personalitatea
receptorului în sensul dorit și prefigurat de finalitățile educaționale propuse de fiecare societate în
parte.Astfel, se desfășoară un proces complex de generare de comportamente durabile, motivate și integrate.
Deci, dacă profesorul vrea cu adevărat să-l influențeze pe elev, provocându-i acestuia modificări cognitive,
afective și atitudinale, profesorul va trebui să-și propună în mod explicit atingerea acestor finalități în
procesul comunicării didactice.
Prin comunicare didactică îi putem determina pe elevi să facă efortul de a învăța dacă îi convingem
că achizițiile de cunoștințe îi vor ajuta în viața socială. Îi îndemnăm la acțiune dacă reușim să îi convingem
că acțiunea respectivă este necesară pentru ei ca indivizi și pentru grupul sau comunitatea din care fac parte.
În dimensiunea didactică, convingerea are un rol fundamental și este trecută la toate nivelurile de școlaritate
și la toate disciplinele de învățământ ca un obiectiv prioritar al educației.
Prin comunicarea didactică intrăm în relații cu diferiți participanți, în cazul nostru cu elevi. Între
profesor și elev regăsim în permanență o relație de autoritate. Profesorul este considerat autoritatea în
desfășurarea actului didactic, a celui care știe mai mult într-un domeniu. Relația de autoritate în
comunicarea didactică nu se manifestă numai între elev și profesor, ci și între elevii aceleiași clase. Unii
elevi știu mai multe la anumite materii, motiv pentru care sunt considerați „autoritate” în domeniu.
Recunoscând în profesor autoritatea într-un domeniu, elevii vor avea tendința de a intra în relație de
comunicare cu acesta, pentru a se informa în legătură cu anumite probleme, pentru a clarifica anumite
concepte. Comunicare profesor-elev trebuie să fie astfel structurată încât elevul să îndrăznească să acționeze
în prezența profesorului, să coopereze cu el, să răspundă la întrebări, să pună la rândul său întrebări, să
formuleze opinii și interpretări personale. Fiecare dintre actorii relației de comunicare vine cu un câmp
valoric amplu și de mare complexitate. Aceste câmpuri valorice trebuie să fie în consens și să creeze un
climat favorabil derulării comunicării didactice. Profesorul trebuie să țină seama de diversitatea valorilor
particulare la care aderă elevii și va încerca să realizeze o comunicare în vederea unui acord posibil, a unei
înțelegeri a valorilor autentice. Forța unei comunicări se evaluează prin impactul pe care asupra auditoriului,
prin consecințele practice pe care un asemenea impact le generează la receptor. Problema credibilității
profesorului are o mare importanță în comunicarea didactică, pentru că gardul de receptivitate a mesajului,
captarea auditoriului-clasă, atmosfera favorabilă sau defavorabilă sunt dependente de această posibilitate.
Important este nu numai ce comunică profesorul, ci și modul în care o face.
Comunicarea didactică se realizează cu ajutorul formelor de limbaj: verbal, paraverbal și nonverbal.
Limbajul este un sistem de semne care funcționează ca un vehicul pentru transferul de informații de la un
individ la altul. Aceste semne trebuie să fie purtătoare ale unui sens și să trimită la o referință. Profesorul
trebuie să își asume rolul de o asemenea manieră, încât elevul să simtă că dorește întâlnirea cu el ca persoană
și ca partener de dialog. Situația care poate favoriza cel mai bine exprimarea elevului este aceea în care el
nu se simte nici judecat, nici interpretat, nici manipulat prin întrebări.
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CEI ,,7 ANI DE ACASĂ”
PROFESOR INV. PRESC.: BRUJA CARMEN-VASILICA
GRADINITA CU P.N. FRUMOASA,
JUDEȚUL BACAU
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein
Ce sunt cei 7 ani de acasă ?
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.
Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc.
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc
o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere
al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o
parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul
copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există
coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei.
Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul
este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau,
dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi,
considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există
echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la
grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita
educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este
organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal
şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia.
Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine.
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă
etc.
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă.
În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice,
dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune
nu este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce
îi interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi
la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În
astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi
despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui
matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce
simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut.
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Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la
grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor,
părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite
vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse
copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile
individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie,
să-i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite
spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament
modele de urmat.
Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire
minuţioasă ar putea fi în natură: să alerge, să se joace cu mingea ,„De-a v-aşi ascunselea”, „De-a BabaOarba” etc. - să-i lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă iarba,
pământul, nisipul, apa etc. - să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul
vântului, susurul apelor etc. - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre
cum se folosesc, despre gustul lor ş.a. ; acasă, să ajute la tot felul de activităţi gospodăreşti, să-şi atribuie
diferite roluri şi să intre în jocul copilului, să numere tot felul de obiecte ce-i înconjoară etc. Fiecare moment
poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie.
Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina,
cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei
mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit
copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să
descopere lumea.
La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată.
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă,
aşa mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.”
Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de
sine.
Nu este de-ajuns doar sî ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta
nu înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că
ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite
restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte
atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este nevoie de însuşirea
responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează,
interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat,
acceptat ori nu în societate.
Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani?
• deprinderi de autoservire
• ordine
• igienă
• curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi
• exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative
• bune maniere şi comportament
• limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire)
• modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este
certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte,
etc)
• consecvenţă în realizarea unei sarcini
• concentrare a atenţiei
• perseverenţă în realizarea unei sarcini
• alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de
competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează

380

dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii.
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea
ce se ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său,
deoarece:
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
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FAMILIA – FACTOR PRIORITAR ȘI PRIMORDIAL ÎN EDUCAȚIA
PREȘCOLARILOR
PROF. BUBUȚANU ANA LOREDANA
G.P.P. “LICURICI”, FALTICENI
După ce copilul intră în grădiniţă, familia devine un partener permanent cu rol important în educaţia
sa. Sarcinile educaţiei se divizează între grădiniţă şi familie. Astfel, permanent părinţii trebuie să simtă
responsabilitatea pentru educaţia copiilor, cerânduli-se aportul nu numai atunci când se ivesc fenomene
negative, ci şi în sprijinirea activităţilor de zi cu zi. Îndrumarea părinţilor se realizează nu numai prin
şedinţe, ci se poate face şi în mod diferenţiat în funcţie de nivelul de cultură al părinţilor, cât şi de
personalitatea şi particularităţile lor.
Între factorii educativi, familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial deoarece, în
ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe din familie. Loisel afirma că “ în familie şi pe genunchii mamei
se formează ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter” evidenţiind dimensiunea morală a
educaţiei din familie. Mediul familial, mai ales sub aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor în care se
modelează sub acest aspect personalitatea. Copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii
interindividuale copiindu-le prin joc în propria conduită. Familia contribuie în mare măsură la definirea
personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil.
În întreaga mea activitate didactică am stabilit relaţii de colaborare între educator şi educat,
considerând că acest lucru este necesar în stabilirea unor noi legături între factorii educativi – grădiniţă şi
familie îndeosebi. Întrucât familia şi grădiniţa sunt factori educativi de mare însemnătate şi ceea ce
realizează unul depinde de celălalt, este firesc ca între aceşti factori să se realizeze o strânsă unitate de
cerinţe şi exigenţe. Familia constituie prima şcoală în care copilul se socializează, iar grădiniţa este forma
instituţionalizată care corectează şi îmbogăţeşte, continuă şi completează ceea ce începe familia, de aceea,
putem spune că, grădiniţa este de fapt, o a doua familie a copilului.Scopul urmărit de aceşti factori fiind
unic, unitară trebuie să fie şi munca educativă pe care o desfăşoară . Astfel, am căutat mereu să am o relaţie
strânsă cu familiile copiilor, din dorinţa cunoaşterii mediului de viaţă, a regimului de activitate şi odihnă, a
raporturilor dintre părinţi-copii, precum şi a climatului familial în general, deoarece de modul în care
familia influenţează dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă, depinde comportamentul socio-relaţional
al viitorului adult. Prin discuţiile individuale, în special dimineaţa când este adus copilul la grădiniţă sau la
amiază când este luat acasă, m-am informat de la părinţi despre atitudinea şi manifestările copilului, acasă
în familie, la jocul cu prietenii, ceea ce a dus la angajarea şi antrenarea părinţilor în actul educaţional. În
toate aceste convorbiri am scos în evidenţă elementele pozitive ale copilului, manifestând un robust
optimism pedagogic în posibilităţile de dezvoltarea ale acestuia şi prin aceasta am trezit interesul şi dorinţa
părinţilor de a-şi sincroniza efortul educativ cu al meu, făcându-i implicit parteneri în educaţia propriului
copil. Din observaţiile înregistrate cu ocazia discuţiilor purtate zilnic cu părinţii, a vizitelor, a şedinţelor
lunare cu aceştia, am reuşit să cunosc mai bine fiecare copil al grupei pe care o conduc, să constat că în
unele cazuri lipsurile semnalate la unii copii se datorau fie faptului că unii părinţi nu ştiu să organizeze în
mod judicios activitatea copilului şi adoptă o atitudine prea permisivă faţă de conduita acestuia, fie faptului
că în sânul familiei între factorii educativi nu este asigurată o unitate de cerinţe. Tocmai de aceea activitatea
de colaborare cu familia trebuie să aibă la bază cunoaşterea condiţiilor de viaţă a copilului în familie şi
respectiv, familia să cunoască activitatea pe care copilul o desfăşoară în grădiniţă. Aceasta este calea
asigurării continuităţii educative în familie şi în grădiniţă, a asigurării unui sistem unitar de cerinţe.
Periodic am organizat şedinţe cu părinţii în vederea stabilirii unor activităţi comune, pentru
soluţionarea unor probleme de organizare la nivelul grupei, luarea unor măsuri pentru buna dezvoltare
psiho-fizică a fiecărui copil şi transpunerea acestora în practică. La aceste întâlniri, am dezbătut împreună
cu părinţii, probleme importante referitoare la modul de creştere, îndrumare şi informare a
copiilor.Importanţa jocului şi a jucăriei în viaţa copilului, a constituit obiectul unor ample discuţii, ceea ce
a influenţat în mod pozitiv atitudinea părinţilor faţă de jocurile copiilor. Am susţinut activităţi
demonstrative pentru părinţi cu scopul de a le da acestora posibilitatea cunoaşterii nivelului de cunoştinţe
acumulate de copii, după o anumită perioadă de timp, fapt care a mărit interesul părinţilor de a continua
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demersul educaţional ce se desfăşoară în grădiniţă., Am organizat pentru părinţi, expoziţii cu lucrări ale
copiilor şi serbări, acestea fiind un prilej de cunoaştere şi satisfacţie reciprocă pentru realizările acestora.
Pentru a veni în întâmpinarea părinţilor în legătură cu problemele educative ale grupei şi ale
grădiniţei, am introdus completarea unor chestionare la sfârşitul fiecărei şedinţe, în care părinţii şi-au putut
exprima sugestiile, anumite iniţiative şi ce indicaţii ar dori să primească în legătură cu educarea copilului.
Pe baza acestor informaţii am axat tematica şedinţelor lunare cu părinţii, cât şi obiectivele de urmărit şi de
realizat în cadrul muncii educative pe care o desfăşor zi de zi.
Concomitent cu activitatea desfăşurată în grădiniţă, părinţii au fost îndrumaţi să îmbogăţească
cunoştinţele copiilor folosind lectura şi ilustraţiile privitoare la viaţa şi la activitatea socială. Ei trebuie să
ţină seama de particularităţile de vârstă şi individuale, de faptul că fiecare etapă de vârstă se caracterizează
prin trăsături definitorii care o diferenţiază pe cea precedentă de cea următoare. Acţiunile educative
exercitate de părinţi trebuie să fie raţionale şi continue, să se bazeze pe faptul că dezvoltarea psihică a
copilului se realizează în strânsă legătură cu dezvoltarea sa fizică. Până la 6-7 ani, părinţii constituie primul
exemplu, unicul model de viaţă, de comportare, cu cea mai mare influenţă asupra copilului.
Colaborarea dintre familie şi grădiniţă îşi găseşte expresia în acţiunile comune de corectare
permanentă a conduitei copiilor, de educare prin mijloace variate şi rodnice. Spre deosebire de părinţi,
educatoarele, în virtuteaa experienţei şi pregătirii lor pedagogice stabilesc cu uşurinţă strategia educaţională
potrivită fiecărui caz în parte. Uneori, familia trebuie convinsă de necesitatea unor schimbări în stilul ei de
viaţă, în relaţiile dintre membrii de familie şi dintre aceştia şi copil, pentru ca sfaturile, îndemnurile şi
normele de conduită însuşite de copii la grădiniţă să găsească în familie, întăririle concrete corespunzătoare
şi terenul adecvat exercitării regulilor morale în vederea transformării lor în deprinderi de conduită şi
trăsături de caracter. În vederea unei colaborări reuşite între cei doi factori educativi familie-grădiniţă, în
activităţile desfăşurate cu părinţii trebuie respectate anumite principii deontologice, şi anume: acceptarea
şi comunicarea eficientă, confidenţialitatea, respectul individualităţii, sinceritatea, recunoaşterea propriilor
limite, negocierea soluţiilor şi respectarea deciziilor beneficiarului, nediscriminarea şi acordarea unor
servicii integrate.
Aşadar, în activitatea de colaborare cu familia trebuie să ţinem seama de faptul că unitatea dintre
familie şi grădiniţă trebuie să se manifeste în permanenţă pe toate planurile şi în toate domeniile educaţiei,
folosindu-se sistematic diferite forme de colaborare între cei doi factori, asigurând ridicarea nivelului
pedagogic al părinţilor şi înarmarea lor cu metode eficiente de educare a copiilor.Funcţia prioritară a
grădiniţei fiind cea formativ-pedagogică, e firesc ca acţiunea ei să vizeze atât pe copii cât şi pe părinţii lor,
deoarece părinţii educă, dar se şi educă prin copiii lor.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
COPILUL- OGLINDA FAMILIEI
PROF. BUCUR CARMEN ELENA
LICEUL TEHNOLOGIC BECENI
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ până la 6 - 7 ani? Un copil trebuie să aibă dezvoltate - în
principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să
fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care
să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege,
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
• Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
• Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
• Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
• Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă
noi.
• Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
• Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru a
o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
• Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.
Gradinița, Școala sau oricare altă Instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de
acasă, acestea doar o pot perpetua.

384

SURSĂ:
• https://www.desprecopii.com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentialepentru-succesul-viitorului-copilului.htm
• https://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familiemarcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-1_553e4f3dcfbe376e359c73dc/index.html
• https://deweekend.ro/despre-politete-si-eleganta-politete-si-bun-simt/
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VIAȚA ÎN FAMILIE – PRIMA ȘCOALĂ A EMOȚIILOR
PROF.ÎNV. PREŞCOLAR BUCUR CRISTINA
GRĂDINIŢA NR. 35, BUCUREŞTI
Competenţele emoţionale sunt strȃns legate şi de competenţele sociale, deorece gestionarea
propriilor emoţii şi ale celorlalţi este deosebit de importantă pentru iniţierea şi menţinerea relaţiilor sociale.
În cadrul familiei , 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.
Capacitatea copiilor de a-şi recunoaşte şi exprima propriile emoţii, de a şi le stăpâni, de a le controla,
de a înţelege şi a răspunde emoţiilor altora reprezintă paşi importanţi în dezvoltarea emoţională a copilului.
Competențele emoționale sunt destul de importante în adaptarea copilului la diverse situații.
Vârsa 0-7 ani este este perioada cea mai indicată pentru dezvoltarea și optimizarea competențelor
emoționale esențiale pentru funcționarea și adaptarea la viața adultă.
Copiii trăiesc propriile emoții și sentimente, care pot fi diferite de ale adulților. Părinții trebuie să fie
în stare să accepte emoțiile și sentimentele copilor.
Un copil are o problemă atunci când nu-i sunt satisfăcute nevoile. Părinții trebuie să intre pe lungimea
de undă a acelor sentimente ce denotă existența unor probleme.
Copilul are nevoie să fie înţeles. Părinții trebuie să asculte fără a-l întrerupe, ceea ce facilitează
înţelegerea situaţiilor din punctul lui de vedere.
Acțiunile adulților ghidează dezvoltarea emoțională a copiilor și-i asigură protecția și formarea
încrederii în sine. Cel mai bun lucru pe care-l pot face părinții pentru copilul este să-l ajute să-şi dezvolte
capacitatea de a face față singur situațiilor stresante și neprevăzute, vorbindu-i și stând aproape de el.
Este indicat ca părinții să asigure copilului un mediu emoțional de securitate, repetându-i cât de
important este el pentru familia din care face parte, să arate preocupare sinceră față de personalitatea
copilului, față de ce simte, ce-i place și gândește el.
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.
Copiii învață prin imitație. Așadar, emoțiile le învață cu ajutorul reacțiilor noastre, ale adulților.
Modul in care acționam noi ii ajuta pe ei sa reacționeze, sa conștientizeze tipul emoțiilor, pozitive
sau negative, când trebuie să râdă, când sa se bucure sau când sa se întristeze, sa fie nervos sau supărat. La
unele emoții, trebuie sa reacționeze, iar pe altele trebuie sa le ignore. Atunci când copilul începe să
vorbească, se dezvoltă limbajul, acest lucru ajutându-l în exprimarea emoțiilor.
Părinţii prin activităţile pe care le desfăşoară, pot sprijini şi oferi copiilor oportunităţi care să ajute
dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale în mod adecvat, fără ca ea să fie limitată de stereotipurile de gen.
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAȚIA COPILULUI
BUCUȚĂ FLORINELA-RAMONA
ȘCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE TABACARU” HEMEIUȘ, BACAU
Educația se realizează atât prin intermediul procesului instructiv-educativ, cât și în cadrul activităților
extrașcolare, un rol important fiind deținut de familie. Între factorii educației, familia a fost și este
considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educația începe din
familie, unde se formează "ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter" – după cum urmează
Loisel. Familia își aduce contribuția în toate sectoarele educației, aici copilul făcându-și "ucenicia" pentru
viața, cea morala rămânând însă esențială prin substanța pe care i-o imprima familia.
Cunoașterea normelor și regulilor moral-civice, definirea corectă a noțiunilor nu sunt suficiente
pentru o acțiune cu caracter moral. Educația moral-civică trebuie să se desfășoare și dincolo de zidurile
scolii.
Educația civica urmărește formarea gândirii critice și dezvoltarea unei atitudini conștiente și
responsabile față de sine și față de lumea din jur, prin folosirea unor strategii care să formeze deprinderi
participative (dialogare, argumentare, luare de decizii).
Procesul de devenire a personalității morale implică integrarea în plan intelectual, afectivmotivațional și volitiv a valorilor, principiilor și normelor morale ale grupurilor mai mari sau mai mici în
care individul trăiește. Acest proces se realizează atât în mod direct, prin participarea afectiva a individului
la viața grupului, prin asumarea de roluri, cât și indirect prin intermediul modelelor oferite de școală.
Copiii sunt viitorul României. De felul în care ne creştem şi educăm urmaşii depinde lumea de mâine.
Poate fi o lume a progresului, a concordiei, sau o lume măcinată de conflicte, de ură şi distrugeri. Omul
este o fiinţă socială, care înainte de a fi beneficiarul şi creatorul culturii, relaţionează cu ceilalţi, creează şi
beneficiază de bunuri materiale realizate de el şi ceilalți, desfăşoară o activitate utilă lui şi celorlalţi, respectă
valorile societăţii care devin propriile valori.
O societate dinamică, cu transformări interne în domeniul ştiinţelor, al profesiunilor, al politicului are
nevoie pentru continuarea evoluţiei, de oameni inteligenţi, de oameni creatori şi, mai ales, de păstrători ai
valorilor morale.
Preșcolarul nu înțelege şi nu poate explica ce înseamnă Adevărul, Binele, Cinstea, Altruismul, dar se
comportă în raport cu Adevărul, Binele, Cinstea, Altruismul şi percepe conduitele celorlalți. Pentru a putea
delimita notele inițiale ale acestor situații morale în care este antrenat în vederea însușirii noțiunilor morale,
copilul trebuie să-şi formeze capacitatea de aprecia moral. Pentru aceasta trebuie să-i dăm preşcolarului
criterii obiective de apreciere a faptelor morale. Imaginile sunt intuitive cu privire la conduită, trebuie să
conțină o notă apreciativă "aşa e bine”, "aşa e corect", "aşa nu e corect" şi o notă imperativă: "aşa trebuie
să te comporţi”, "aşa nu trebuie să te comporţi". Regulile impuse verbal sau material de către adult
constituie, înainte de a fi interiorizate, obligaţii categorice, îndeplinesc valoarea unor necesități virtuale.
Atmosfera afectivă din 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
direcționarea activității și atitudinilor de mai târziu. Năzuințele copilului se formează în mica copilărie prin
exemplul celor din jur. În familie copilul învață limbajul și 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." Zestrea de echilibru relaţional şi adaptativ pe care copilul o moşteneşte din tiparul
reprezentat de familia sa este cea mai sigură investiţie pe terenul viitoarei lui personalităţi asigurându-i
detenta realizării de sine şi a succesului în general. Din contră, dacă este crescut într-un climat tensionat,
conflictual, instabil, copilul se poate inhiba ba chiar se poate maturiza afectiv şi conjunctiv. Urmarea este,
fie o puternică motivaţie prosocială de evitare a tot ce se aseamănă cu cele trăite acasă, fie într-o motivaţie
antisocială ca expresie a nevoii de pedepsire a celor din jur, de răzbunare permanentă, de ură, rezultat al
frustrărilor afective acumulate în primii ani de viaţă.
Încă de când copilul formulează primele propoziţii simte nevoia să transmită părinţilor
"evenimentele" din viaţa sa. Dacă părintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit, neavând dispoziţia
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sufletească nici timpul necesar să îl asculte pe copil, firul comunicării se rupe iar copilul se va simţi neglijat,
respins în aşteptările sale. Va căuta răspunsuri în altă parte sau nu va mai căuta deloc. Numai fiind aproape
de sufletul copilului, pătrunzând în gând şi luând parte la preocupările acestuia, părintele devine
confidentul, sfătuitorul, punctul de rezistenţă şi încredere al copilului sporind şansele unei iubiri reciproce
şi unui respect necondiţionat.
Iubirea unui părinte, adesea în exces şi inexplicabilă nu poate justifica erorile de comportament şi de
atitudine în raport cu copilul, mai ales că ele decurg din impasul relaţiilor părinte-copil, părinte cu el însuşi,
părinte cu partenerul de viaţă. Dacă într-o familie se cultivă nesăbuit dorințele, pretențiile copilului, dar se
neglijează dezvoltarea inițiativei, implicării personale în activitate, echilibrul, apar grave disfuncționalități
în relațiile copiilor cu cei din jurul său, instalându-se unele trăsături de caracter, precum: egoism, lipsa de
sensibilitate și atenție față de alții.
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 grădinița, 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 .Trebuie reținut că: faptele de astăzi ale copiilor
reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine; deprinderile şi convingerile "creionate" acum constituie
baza modului de acţiune în viitor; atitudinile şi comportamentele adulţilor cu care vin în contact (îndeosebi
ale părinţilor) vor fi primele modele copiate cu fidelitate de către copii.
Prin pregătirea şi educarea copilului pentru viaţă, facem posibil ca orizontul specific de năzuinţe să
devină cotidian posibil.
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA PREȘCOLARULUI
PROF. BUICĂ FLORINA-CRISTINA,
GRĂDINIȚA STEAUA, SECTOR 1, BUCUREȘTI
Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de
viața copilului.
Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie, pe care o pot face părinţii pentru ei.
Cercetările au demonstrat faptul că părinții au stiluri diferite de educație a copilului: mamele tind
mai mult spre precauţie, ele încurajează securitatea, echitatea; simplifică mesajele și vorbesc la nivelul
copilului; pun accent pe îngrijirea copilului, pe simpatie, grijă şi ajutor bazat pe relaţii și percep lumea din
jur în raport cu copiii lor. Taţii se exprimă mai sumar, direct și la obiect; adeseori încurajează copiii să
încerce, să testeze lucrurile; încurajează independenţa, concurenţa, pun accent pe dreptate şi îndatoriri
bazate pe reguli; tind să se joace cu copiii și să-i perceapă în raport cu lumea din jur.Un lucru este cert, că
ambele abordări sunt necesare pentru maturizarea copilului.
Ingredientele necesare pentru o implicare sănătoasă în dezvoltarea copiilor sunt: iubirea focalizată
pe copil, necondiţionată şi manifestată în mod sănătos (inclusiv, manifestarea grijii şi a interesului pentru
tot ce i se întâmplă şi ce trăieşte copilul); setarea limitelor, discutarea şi agrearea regulilor; comunicarea
consistentă, exprimarea deschisă şi asertivă, cu copilul şi cu familia; identificarea de gen pozitivă și
coeziunea cu comunitatea.Cercetările arată că prezența taților și a mamelor în creșterea, educația și
dezvoltarea copiilor, în egală măsură, asigură succesul dezvoltării acestora.
Educaţia copiilor în primii ani de viaţă, pe care şi-i petrec mai ales în familie, este una de bază.
Caracterul fiecărui om se conturează, se formează în această perioadă. De aceea, mulţi dintre psihologi,
pedagogi şi specialişti au afirmat că, dincolo de pragul de până la șapte ani, este foarte importantă, în
dezvoltarea caracterului copiilor, perioada de până la patru ani.
Educația se face doar acasă, cu discreție, în familie, fără prelegeri și critici în public, umilințe și jigniri
față de străini, chiar dacă greșeala a fost destul de mare. A-i face lui o scenă de față cu alții dovedește că
nici părinții nu au prea fost atenți la lecțiile de bune maniere. Consecvența acestora este importantă, procesul
de educație neoprindu-se la o anumită vârstă.
O dată ce încep să meargă la grădiniță, cei mici devin tot mai independenți, părinții nu vor fi tot timpul
alături de el, va trebui să li se dezvolte mai mult capacitatea de a comunica cu cei din colectivitate, copii și
adulți, să cunoască și să respecte manierele de bază la masă, să poarte o conversație cu adulții, să știe cum
să facă și cum să primească un compliment.
Părinții au o foarte mare influență asupra copiilor în primii șapte ani de viață, când le transmit celor
mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei o dată cu integrarea în societate, acolo unde își vor
asuma alte obiceiuri noi. Este important, așadar, să le transmită micuților învățămintele pe care le consideră
necesare și care îl vor ajuta să fie un om respectuos și demn de respect la rândul său. Aceasta expresie
definește însa tot bagajul de cunoștinte, deprinderi, comportamente și atitudini acumultate în primii șapte
ani de viață. Aceasta perioada de timp este considerata “culmea achizițiilor”, una din perioadele de intensă
dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare
și de insușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.
Copilul este pregătit să primească informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste
informații, de către cine și în ce mod.
Perioada izolării este foarte provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă schimbările
de rutină care apar, părinții trebuie sa gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice și cele de la muncă
în același timp cu nevoile de conectare și joacă ale preșcolarului.
Astfel, grădinița poate juca un rol important de sprijin pentru părinte în organizarea unor rutine,
momente reper, acces la activități potrivite pentru copii. De asemenea, în aceste momente, rolul și energia
educatorului trebuie să fie orientate pe lângă acest sprijin pentru părinte, către conectarea cu copilul
preșcolar, menținerea stabilității și a continuității relației lor și mai puțin pe obiectivele învățării și a
planurilor curriculare.
Asigurarea suportului emoțional și conectarea cu preșcolarii, atât din perspectiva părinților, cât și a
educatorilor, sporesc eficiența activităților desfășurate de copii.
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROFESOR INV. PRIMAR BUJOR ANIȘOARA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRUMOASA, JUD. BACĂU
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.
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. 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. Dacă ne referim
la optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul:
• calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi);
• percepţiile fiecăruia;
• atitudinile care îi caracterizează;
• caracteristicile instituţiei şcolare;
• caracteristicile familiei;
• modul de comunicare.
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Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiveducativ 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. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează
o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului,
rezultatele şcolare şi natura comportamentului.
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.
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 educative în favoarea elevului şi să
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor.
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 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 mare 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 repede la 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. Misiunea şcolii
este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale.
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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 abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de
descoperire a propriilor aspiraţii spre formarea şcolară si profesională.
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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UN COPIL EDUCAT-UN VIITOR ADULT ASUMAT
NUME SI PRENUME: BULAT GABRIELA DANIELA
FUNCTIA: PROFESOR INV. PREȘCOLAR
INSTITUŢIA: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PREL. ,,CSIPIKE”
LOC. SF. GHEORGHE
JUD. COVASNA
Un copil educat-un viitor adult asumat
Un vechi proverb englezesc spune: „Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!”
Nu suntem singuri pe pământ! Trăim într-o comunitate. Indiferent de rasă sau de locul unde ne aflăm,
există reguli universale de comportament în societate, care implică o ţinută morală şi o prezenţă fizică, în
armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convieţuire, bazate pe respectul reciproc.
Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne dezvăluie
mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul nostru.
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine
crescut” regăsim:
• Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
• Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
• Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
• Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă
noi.
• Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
• Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru a
o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, încercări, eşecuri şi
reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.
Dragostea, familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă verigă a
sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi diverse. Este foarte importantă în educaţia din
copilărie, 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. Individul va repeta şi va imita
persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Calitatea educaţiei primare 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.
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Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
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. Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele
ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare
educării copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem datoria ca prin activităţile ce le
desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în procesul educaţional.
În concluzie, educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilaterală şi
armonioasă. Părinţii sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia, învăţătura şi
pregătirea profesională a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în
societate, acest lucru realizându-se prin formare după un anumit ideal de personalitate.
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EDUCAŢIA COPILULUI ÎN FAMILIE
PROF. VERONICA BULF,
ŞCOALA GIMNAZIALA “GEORGE EMIL PALADE”- BUZAU
Arta dificilă a educării copilului aparţine în primul rând familiei, care, deşi astăzi se află în mare
primejdie, este susţinută de Dumnezeu prin harul special pe care soţii îl primesc prin Taina căsătoriei.
În fiecare an, milioane de bărbaţi şi femei se avântă în slujba de a deveni părinte şi pentru aceasta nu
li se cere examen sau licenţă. Cu toate acestea „una din cele mai provocatoare şi grele sarcini în viaţă este
să iei un copil, o fiinţă mică, total neajutorată şi să-ţi asumi toată responsabilitatea pentru creşterea lui",
astfel încât să devină o persoană stăpână pe sine, un membru folositor familiei, bisericii şi societăţii.
Pentru că educaţia este arta formării omului de mâine, părinţii nu pot fi oameni ai trecutului, ancoraţi
în formule, ci trebuie să meargă pe cale împreună cu copiii lor, să-şi adapteze pasul cu ei „pentru a-i lăsa
liberi să continue singuri imediat ce sunt în stare de aceasta". Ei au datoria de a le forma copiilor conştiinţa,
caracterul, voinţa, să le construiască personalitatea dotată cu sens critic pentru a fi capabili să aleagă liber
binele, să fie responsabili şi deschişi cu generozitate slujirii celorlalţi, angajaţi în realizarea planului lui
Dumnezeu în viaţa lor.
Pentru a-şi putea îndeplini misiunea încredinţată lor de Creator, părinţii - asemenea bobului de grâu,
pierzându-şi viaţa lor trebuie să o trăiască pe cea a fiiilor lor, aceasta fiind expresia cea mai înaltă a iubirii.
Prin jertfa lor, părinţii vor forma oameni de caracter care posedă o comoară inestimabilă - politeţea
sufletului, datorată creşterii interioare care valorează mai mult decât frumuseţea exterioară. Astfel nu va
putea nimeni spune: „Iată un om gol pe dinăuntru!".
Din fericire, mai există încă părinţi care nu renunţă la misiunea lor, conştienţi fiind că opera
educaţională este îndelungată şi cere efort susţinut. Pentru a avea loc această acţiune educativă este necesar
un ambient educaţional adaptat în care, încă din primii ani, copiii să poată găsi răspunsurile cele mai valide
la fiecare problemă.
Asemenea grădinarului ce se ocupă de fiecare sămânţă în mod diferit funcţie de factorii necesari
încolţirii ei, creşterii şi dezvoltării viitoarei plante, părintele trebuie să se ocupe de educarea fiecărui copil,
în mod diferit, căutând în inima lui punctul accesibil binelui pentru că educaţia este o lucrare a credinţei şi
a inimii.
Cea mai eficientă metodă de educare este aceea de a face noi înşine ceea ce-i învăţăm pe alţii. Marele
secret constă în faptul că educaţia nu e doar cuvânt, sfat, poruncă, ci exemplu, ambient, climat de afecţiune,
precum şi căutarea şi dezvoltarea raporturilor simple, imediate şi iubitoare ce trăiesc într-o familie plină de
iubire şi credinţă.
„Forţa primei formări primite în familie, depăşeşte de departe pe cea care ar putea-o primi la
adolescenţă sau în continuare pentru toată viaţa". Marele moment al educării este copilăria, căreia îi sunt
specifice timpul încrederii, al docilităţii, al formării primelor deprinderi, timpul liber fericit, timpul în care
se imprimă amintiri de neşters, timpul în care se asimilează tradiţiile familiei ce devin viaţă în persoana
care se formează.
Pentru a creea climatul unei familii senine, e nevoie însă de răbdare, iubire, blândeţe, bunătate fără
margini şi jertfă.
Mai sunt şi astăzi părinţi care adoptă în educaţia copilului două atitudini greşite:
- prima este aceea a „îngăduinţei prea mari" pentru că nu vor să fie autoritari, înţelegând că educaţia
înseamnă „a nu impune, a nu condiţiona, a nu limita";
- a doua atitudine este cea a „reprimării", manifestată prin: raporturi dure între părinţi şi copii, pedepse
aplicate la încălcarea legii (regulii), aplicarea acelui „NU intransigent şi sistematic".
Pentru depăşirea acestor atitudini, e necesară aplicarea unui sistem preventiv ce constă în educarea
prin bunătate. Copilul este ajutat cu blândeţe să observe aceeaşi lege (regulă) folosind mijloacele cele mai
eficiente şi adaptate acestui scop.
1. În primul rând e necesar ca părinţii să fie preocupaţi de inocularea în sufletul copilului a iubirii
faţă de Dumnezeu prin: practicarea virtuţilor, oroarea faţă de viciu, învăţarea catehismului şi a unou
principii morale potrivite vârstei;
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2. În al doilea rând să folosească atenţionări oportune şi binevoitoare, să-şi încurajeze copiii cu
afecţiune şi atunci când uită de îndatoririle proprii să le amintească cu amabilitate, să-i atenţioneze asupra
hotărârilor sănătoase.
Educaţia nu e programată să se desfăşoare în anumite zile, ore sau locuri, ci e urmărită continuu în
desfăşurarea vieţii zilnice, într-un climat familial prin de încredere, într-un stil de iubire.
Practic, sistemul preventiv se sprijină în întregime pe cuvântul Sf. Paul adresat corintenilor „cine este
răbdător şi binevoitor... iartă totul, are încredere în toţi, rabdă totul, nu-şi pierde niciodată răbdarea" (1
Cor13,4-7).
Elementele esenţiale ce stau la baza acestei metode educaţionale sunt:
I. Iubirea
II. Raţiunea
III. Educaţia religioasă
I Iubirea reprezintă fundamentul educaţiei, iar raţiunea şi educaţia religioasă reprezintă materialul
din care acesta se construieşte.
Educaţia o putem face iubind şi iubirea aparţine inimii. Fără iubire nu vom ajunge la sufletele copiilor
care resping duritatea şi severitatea, care deşi nu se recomandă a fi folosite, din nefericre încă se mai
practică.
Este necesar „să ne facem iubiţi, să introducem treptat simţul datoriei, al sfintei frici faţă de
Dumnezeu" pentru ca inima lor să se deschidă cu uşurinţă şi să primească cu bucurie să fie modelate
asemenea lutului ce devine vas ales în mâna olarului.
Există părinţi ce se plâng că, deşi se jertfesc zilnic pentru fericirea copiilor lor, aceştia totuşi nu ascultă
şi se întreabă de ce? Pentru că, deşi copiii văd şi ştiu acest lucru, ei doresc mai mult decât atât, vor să ştie
că sunt iubiţi. Cum le putem arăta acest lucru?
În tot ceea ce facem să nu uităm că nimeni nu e obligat să ne iubească, ci noi trebuie să ne comportăm
astfel încât să atragem simpatia copiiilor noştri. „Cel care se ştie iubit, iubeşte şi cel care este iubit, obţine
totul, mai ales de la copii şi tineri". Iubirea nu poate fi impusă cu forţa. Asemenea lui Isus Cristos suntem
datori să ne facem mici cu cei mici. Să nu ne limităm doar la a asigura confortul material. Oricât de multe
lucruri le-am oferi, nu vom reuşi niciodată să contrabalansăm lipsa afecţiunii, a iubirii dăruite necondiţionat,
a timpului oferit cu generozitate pentru a-i asculta, a-i sfătui şi a-i ajuta ori de câte ori e nevoie, ţinând cont
de unicitatea fiecărui copil şi de vârsta acestuia.
Toată iubirea pe care părinţii doresc să o primească de la copiii lor, trebuie s-o dăruiască mai întâi ei,
ţinând cont şi de dorinţele lor:
- de a fi împreună cu ei;
- de a le lăsa libertatea de a se manifesta prin râsete, voie bună, alergări, jocuri, gălăgie, pentru ca
aceştia să se poată bucura din plin de copilărie.
„Soţii nu trebuie doar să-şi iubească copiii, dar mai întâi trebuie să se iubească între ei". Iubirea
reciprocă are o influenţă uriaşă în formarea caracterului copiilor. Această iubire trebuie îmbogăţită
permanent pentru ca familia să devină o „şcoală a iubirii". Respectul şi înţelegerea dintre soţi va ajuta la
depăşirea dificultăţilor cauzate de diversitatea de vederi în problema educaţiei copilului, acestea fiind
motivele cele mai frecvente ale discuţiilor dintre soţi, certurilor neplăcute, rupturilor de familie. Soluţia
comună trebuie căutată cu răbdare, punând accentul pe ceea ce este esenţial, altfel copiii vor fi dezorientaţi,
neştiind de cine trebuie să asculte, când părinţii au păreri diferite.
De asemenea, familia nu trebuie să trăiască în izolare, în mod egoist, ci trebuie să fie deschisă spre
alţii. Acest lucru contribuie la o angajare în viaţa Bisericii şi a societăţii.
II. Raţiunea
În educaţia copiilor, părinţii trebuie să fie conduşi de raţiune, străduindu-se:
- să convingă copilul cu bunătate şi răbdare prin: dialog deschis, corijare iubitoare;
- să ceară cu discreţie copilului doar ceea ce în realitate este capabil să dea, manifestând în acelaşi
timp o mare încredere în el, „ajutându-l să atingă ţinte din ce în ce mai înalte".
1. Dialogul deschis
Familia de azi are tot mai puţin timp de a sta împreună, de a dialoga. Chiar şi atunci când sunt
împreună, „fac tăcere pentru a nu-l deranja pe cel aflat în extaz în faţa noului altar - televizorul". Astfel,
copiii simt că sunt neglijaţi şi se întreabă pe bună dreptate: „Cum pot spune părinţii că vor tot ce-i mai bun
pentru mine, când nici măcar nu mă cunosc?", sau „Spun că mă iubesc, dar eu nu remarc acest lucru!"
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În goana după a „a avea" părinţii dedică tot mai mult timp pentru realizări materiale, uneori împinşi
de dorinţa de a fi mai presus ca ceilalţi, uitând că „a fi" OM şi „a forma" OAMENII de mâine e o datorie
mai presus de toate. Părinţii trebuie:
- să acorde suficient timp copiilor pentru ca aceştia să-şi exprime liber părerile lor,
- să-i asculte,
- să-i lase să vorbească mult.
Câştigându-le încrederea, să-i ajute să-şi abandoneze inima, încredinţându-le frământările lor, cerând
explicaţii şi sfaturi de la ei. Odată câştigată această încredere ea trebuie menţinută prin:
- mărirea sentimentului de valoare personală a copilului evitând folosirea cuvintelor: rău, leneş, urât,
prost, obraznic, etc sau a expresiilor: „Nu eşti bun de nimic!". „Mi-e ruşine cu tine!", care-l determină pe
copil să nutrească sentimentul de ruşine şi nemulţumire de sine;
- acordându-i atenţie, copilul simte că este important, însă tratat cu asprime simte că are o valoare
mai mică;
- părinţii sunt datori să le respecte intimitatea;
- părinţii sunt datori să nu vorbească cu alţii despre defectele lor, insuccesele de la şcoală;
- „să nu-i ia în râs pentru primele lor simpatii";
- „să se întreţină familiar cu copiii lor cât mai mult timp posibil";
- „să răspundă cu răbdare la întrebările lor stându-le la dispoziţie fără a se arăta plictisiţi";
- să se joace cu ei când sunt mici pentru ca aceştia să simtă că sunt iubiţi.
„Fără iubire nu există încredere şi fără încredere nu poate fi vorba de educaţie".
Sunt trei sentimente ce asigură stabilitate copilului şi formarea unei corecte păreri despre sine:
- unicitatea,
- apartenenţa,
- simţământul că este iubit.
- „Fiecare copil trebuie să recunoască faptul că e unic şi poate aduce o contribuţie în familie pe care
nimeni altcineva nu o poate aduce".
- Pe măsură ce copilul e înconjurat şi îmbrăţisat cu iubire, acesta îşi dezvolta o sensibilitate pentru
dragoste şi simte că aparţine familiei şi creşte încrederea sa în oameni.
- Iubirea necondiţionată dă copilului o mare siguranţă şi-l ajută să devină o persoana serioasă şi
matură.
2.Corijarea iubitoare
Greşelile copiilor noştri nu sunt făcute, cum s-ar putea crede, din răutate, ci mai degrabă pentru că nu
sunt asistaţi corect. Ei doresc să fie înţeleşi, apreciaţi, ajutaţi şi iubiţi pentru ceea ce sunt, aşa cum rezultă
din destăinuirile lor.
O fetiţă de 12 ani scria în jurnalul ei „pot să mă dau peste cap, tot nu primesc niciodată nici o laudă
şi numai reproşuri şi obişnuita frază: „Uită-te un pic la sora ta, ea într-adevăr..."
Un tânăr de 17 ani, ajuns să fie judecat pentru faptele sale scria: „Nu trebuia să mă judece, ci să mă
ajute să fiu eu însumi judecătorul meu; nu trebuie să mă condamne, ci să mă pună în situaţia de a mă reface
şi recupera. Voi învăţa să iert când mă voi simţi iertat."
Este greşit să facem scandal pentru cea mai mică greşeală, dar nu e bine nici să ne prefacem că n-o
observăm pentru a nu fi obligaţi s-o corectăm.
Autoritatea părintească e o realitate şi o responsabilitate ce trebuie exercitată deoarece copiii au
nevoie de călăuze care să le vorbescă, să-i sfătuiască, să-i corijeze cu iubire, ţinând seama de faptul că
modelăm persoane, nu obiecte.
Să ajutăm copiii să-şi îndrepte greşelile mai mult decât să se dezvinovăţească, insistând pe o
sinceritate maximă.
Este necesar să le repetăm unele lucruri de mai multe ori, dar cu răbdare şi dragoste reuşim să punem
ordine în multe.
Dacă este cazul să avertizăm, s-o facem cu delicateţe, între patru ochi şi în secret, pentru ca ei să-şi
deschidă inima, chiar şi atunci când, în orgoliul lor, cred că nu ar trebui s-o facă.
Referitor la pedepse, iată câteva sfaturi inspirate de cei cu îndelungată experienţă în educaţie:
a. „Nu pedepsiţi niciodată decât după ce aţi epuizat toate celelalte mijloace".
- „Este desigur mai uşor să ne enervăm decât să răbdăm, să ameninţăm un copil decât să-l
convingem".
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- „Este mai comod pentru nerăbdarea şi mândria noastră să-i pedepsim pe cei ce ni se împotrivesc în
loc să-i corijăm prin a-i suporta cu tărie şi bunătate".
- Sunt rare cazurile când ajută o pedeapsă neaşteptată dată înainte de a fi căutat mai întâi alte mijloace.
- Părinţii care nu iartă nimic copiilor, obişnuiesc să-şi ierte totul lor înşişi.
- „Se recomandă ca acolo unde e suficientă atenţionarea să nu fie folosit reproşul, iar unde reproşul
este suficient, să nu se meargă mai departe".
b.„Pentru a corija să se aştepte momentul potrivit".
- „Nu pedepsiţi copilul chiar în clipa greşelii sale ... trebuie să-i lăsaţi timp pentru a reflecta, pentru a
intra în el însuşi"... să-şi consume vina devenind conştient de greşeală, izvorând astfel în inima lui dorinţa
de îndreptare.
- Să nu acţionaţi din pasiune sau furie, dar „mai înainte de toate aşteptaţi să fiţi stăpâni pe voi înşivă".
- În anumite momente foarte grave, ajută mai mult o recomandare la Dumnezeu, „un act de umilinţă
făcut faţă de el decât o furtună de cuvinte".
c.Să fie lăsată totdeauna speranţa iertării
- „A uita şi a face să se uite zilele triste ale greşelilor" este marea artă a unui bun educator. Dumnezeu
ne iartă în taina spovezii şi aruncă păcatele (greşelile) noastre în Marea Uitării şi scrie: „Interzis pescuitul!"
- „Trebuie evitate durerea şi teama inspirate de corijare şi spus totdeauna un cuvânt de întărire".
- Uneori e de a juns să-i facem să creadă că nu ne gândim că au făcut-o cu răutate şi-i putem astfel
împiedica să mai cadă din nou în aceeaşi greşeală.
d.Dacă totuşi e necesar aplicarea unei pedepse, aceasta trebuie să fie de aşa natură încât să-i facă
să devină mai buni
- Pentru copii şi tineri „este pedeapsă doar ceea ce slujeşte ca pedeapsă". S-a observat, de pildă, că un
simplu gest ce exprimă nemulţumirea părintelui, „o privire deloc iubitoare asupra unora produce un efect
mai mare decât l-ar produce o palmă..."
- „Să ne amintim că forţa pedepseşte viciul, dar nu-l vindecă pe cel vicios".
III. Educaţia religioasă
Pentru familia creştină, educaţia religioasă a copiilor reprezintă o altă problemă foarte importantă.
„Dacă cineva nu ştie ce este iubirea, nu-l va putea cunoaşte pe Dumnezeu care este Iubire". Să vedem
deci de ce au nevoie copiii noştri în formarea lor religioasă.
1. În primul rând când în familie există mărturia vieţii creştine este uşor să-ţi conduci copiii la
credinţă. Şi în domeniul acesta, ceea ce are influenţă asupra lor nu sunt atât lecţiile sau sfaturile, cât mai
ales, ceea ce sunt părinţii şi cum trăiesc ei, deschizându-le calea prin exemplu.
2. În al doilea rând trebuie să crească iubirea dintre soţi, pentru că astfel vor reuşi să-şi iubească mai
mult copiii. Ei au nevoie să simtă: afecţiunea, delicateţea, admiraţia, încrederea, înţelegerea pe care părinţii
o au unul faţă de celălalt şi faţă de ei, descoperind astfel reflexul iubirii divine căreia iubirea părintească îi
este revelaţia. Dacă „iubirea devine măsura tuturor lucrurilor", în familie se reuşeşte crearea unui climat de
armonie fericită ce duce la descoperirea scopului educaţiei care este acela de a forma oameni care cred în
iubirea lui Dumnezeu şi au învăţat să iubească.
„Unde este dragoste şi iubire, acolo este Dumnezeu", (...) dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu
rămâne în noi, iar dragostea lui în noi este desăvârşită"(1 In 4,7).
3. Părinţii trebuie să ţină cont de faptul că „la o anumită vârstă, copiii nu vor să facă anumite lucruri
numai din tradiţie sau pentru că aşa spun ei, ci vor să le înţeleagă şi să le aleagă personal. De aceea, educaţia
la o credinţă din convingere cere ca practicile religioase să fie propuse - nu impuse".
4. E necesar să se scoată în evidenţă frumuseţea, măreţia şi sfinţenia religiei ce propune mijloace atât
de uşoare şi folositoare pentru liniştea inimii şi mântuirea sufletului aşa cum sunt Sfintele Sacramente şi
rugăciunea. Sunt anumite momente: dimineaţa şi seara, înainte şi după masă, în amintirea unor evenimente
speciale, în care rugăciunea în familie poate găsi în toţi disponibilitate şi să devină ocazie pentru a creşte în
iubire.
5. Religia trebuie prezentată copiilor ca o religie a bucuriei şi nu ca pe „o serie întreagă de interdicţii".
De asemeni, Dumnezeul nostru este cel „al bucuriei, al libertăţii, al speranţei şi al iubirii şi nu un judecător
inflexibil" de care inima copiilor să se desprindă uşor pentru că-i înspăimântă. În sufletul fiecărui om există
un gol de forma lui Dumnezeu şi nu se poate umple decât cu Dumnezeu şi pentru că El este Iubire, întreaga
fiinţă este chemată la iubire, la bucurie. De altfel însăşi evanghelia este în realitate „un anunţ de mari
bucurii: „Vă vestesc o mare bucurie", „Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă".
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6. Având în vedere faptul că viaţa este darul lui Dumnezeu, iar soţii sunt doar colaboratori la planul
său de Creaţie, e necesar ca părinţii să admită faptul că ai lor copii le sunt încredinţaţi spre îngrijire şi
educare, dar aceştia nu le aparţin. În eforturile lor zilnice ei ar trebui să-şi educe copilul astfel încât el să
recunoască faptul că este creat după chipul lui Dumnezeu şi că datoria lui este să întruchipeze cu ajutorul
harului divin acea imagine cât poate mai bine.
În preocuparea lor de a-şi vedea copiii fericiţi, unii părinţi îi protejează în mod exagerat şi intervin
mereu pentru ei. Astfel ei sunt privaţi de posibilitatea de a-şi asuma responsabilitatea pentru acţiunile şi
faptele lor. Din această cauză nu pot lua singuri decizii corecte, nu vor fi în stare să nutrească sentimente
pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, să aibă un echilibru emoţional stabil, să se simtă acceptaţi pentru
ceea ce sunt şi nu pentru reuşitele lor.
Aceşti copii vor fi fragili şi sensibili ca plantele din seră care nu suportă clima uneori neprielnică, din
afara mediului în care au crescut. Când vor trebui să facă faţă dificultăţilor inerente vieţii în afara familiei,
vor constata că nu vor reuşi să se adapteze pentru că nu au fost lăsaţi să se confrunte cu realitatea care nu
rareori este dură. Aceştia vor fi deprimaţi, vor plânge, se vor simţi respinşi şi nu vor putea înfrunta situaţia
neplăcută, ceea ce denotă faptul că au un respect de sine scăzut.
Acesta reprezintă un factor fundamental pentru îmbolnăvirea mintală, alcoolism, sinucidere,
dependenţă de droguri şi crime. De asemenea, aceste persoane nu au maturitatea necesară pentru a întemeia
o familie creştină în stare să înfrunte furtunile vieţii.
Unii părinţi cred că au dreptul de a conduce şi controla viitorul copiilor lor. Ei nu concep (şi în special
mama) faptul că el este o persoană independentă, creată de Dumnezeu pentru sine şi că acesta nu este
proprietatea părinţilor. Deşi au o mare responsabilitate în a-i creşte şi educa, ei nu devin prin aceasta stăpânii
lor şi nu au dreptul să le reproşeze faptul că ar fi nerecunoscători pentru efortul şi truda lor, atunci când se
mută din căminul părintesc.
Este încă încetăţenită la noi mentalitatea că cel mai mic va trebui să aibă grijă de părinţi la bătrâneţe
şi aceştia, precum şi fraţii mai mari, se străduiesc din răsputeri să-i împiedice plecarea fără a se gândi însă
la consecinţe. Dumnezeu ne-a dat libertatea de a alege cum va fi viaţa noastră şi ne respectă deciziile. Cu
atât mai mult părinţii sunt datori să accepte libertatea copiiilor lor, şi la momentul potrivit, să nu le frângă
zborul, dimpotrivă să-şi unească eforturile şi să-i înveţe cum ar putea zbura mai frumos, mai bine şi mai
mult, pentru a putea împlini în viaţa lor voinţa lui Dumnezeu.
Prin aplicarea permanentă şi generoasă a cuvintelor lui Iisus: „Iubiţi-vă unii pe alţii, aşa cum eu v-am
iubit pe voi", în contextul vieţii de familie acţiunea educativă este asigurată pentru că nu există probleme,
obstacole, dificultăţi care să nu poată fi depăşite şi învinse prin iubire.
Dacă copiii noştri vor învăţa aceasta de la noi, ziua în care îi vom vedea plecând din casa noastră, fie
pentru a forma o nouă familie, fie că sunt chemaţi la viaţă consacrată, va fi „ziua recoltei" noastre şi nu
vom regreta oboseala „semănatului" şi nici faptul că am murit câte puţin pentru ca ei să aibă viaţă. Vom
rămâne mai singuri, dar ei ne vor binecuvânta.
Bibliografie:
1. Sengalli, Gianni - Educare come Don Bosco. Attualità del suo „sistema preventivo", Ed. Elle Di
Ci Leumann, Torino, 1979.
2. Nancy L. Van Pelt - Secretele părintelui deplin, Ed. Viaţă şi Sănătate, Bucureşti, 2002.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – BAZA UNEI DEZVOLTĂRI SĂNĂTOASE A
COPIILOR ȘI A SUCCESULUI ÎN VIAȚĂ
SECRETAR ȘEF BUȘU LILIANA
ȘCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN, RM. VALCEA
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
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.
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.
Parintii au un rol foarte important, contribuind la viitorul statut de adult al copilului.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE-BAZA UNEI DEZVOLTĂRI SĂNĂTOASE A
COPIILOR ȘI A SUCCESULUI ÎN VIAȚĂ
PROF. INV. PRIMAR BORLEA EMILIA GABRIELA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.7 BORȘA
Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari,
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate cei mai importanți în dezvoltarea unei personalități
armonioase. Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul
membrilor familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror părinți lucrează de dimineața
până seara și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei.
Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. Ea 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. O mare parte dintre cunoştinţele
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia
este instituţia fundamentală în toate societăţile. Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte
dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritualestetic. În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului. Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice
a copilului, prin asigurarea unor activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Familia are o importanță deosebită în educația copiilor pentru că are o influență deosebită asupra
copiilor, care dobândesc mult mai repede și mai ușor cunoștinte despre obiceiuri comportamentale, stil de
viață, societate și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau
necunoscuți. De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de
vedere intelectual, cât și fizic, moral și estetic. Părinții sunt cei care de cele mai multe ori asigură hrana și
celelalte elemente necesare copiilor: hăinuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să
înțeleagă că au datoria să împlinească așteptările pe care le au adulții de la ei. Mai mult decat atât, părinții
au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința, personalitatea și simțul responsabil, dinainte
ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor.
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.
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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 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.
Educația de acasă este un proces care nu se încheie niciodată, dar care trebuie să țină cont de etapele
de dezvoltare ale copilului.
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EDUCAȚIE IN FAMILIE
“ DIN SUFLET PENTRU MAMA! “
“CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!”
BORȚOSU IONELA - INSTITUTOR
GRADINIȚA “STEAUA” BUCUREȘTI, SECTOR 1
Pentru copil, familia este agentul inițial și primar de socializare. In general, familia constituie mediul
in care copilul se naște, trăiește primii ani ai existentei personale, se dezvolta și se formează pentru viața.
Pe de alta parte, eu reprezintă un prim instrument de reglare a interacțiunilor dintre copil și mediul social.
Are rolul central in asigurarea condițiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, condiții
ce stau la baza structurării personalității individului.
Deci, “Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul in care s-a dezvoltat copilul, credința toate
acestea reprezentând bagajul lui educativ.
In educarea “ puiului de om”, familia, grădinița, școala și societatea, in general sunt, mijloace
importante de educație și instrucție.
Educația in familie este perioada optima in formarea caracterului psiho-social in viața fiecărui copil.
Copilul primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvolta aptitudinile și își formează primele
deprinderi de viața sănătoasă, in familie. Ca prima verigă a sistemului educativ familia are responsabilități
clare și diverse.
Ea este prima instituție de educație morala și pentru prima copilărie este mediul educativ prin
excelenta.
Familia este “ cea mai necesară școala de omenie”. Pentru orice persoana, familia este mediul natural
cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltarea și afirmarea lui, asigurând condiții de securitate și protecție
atât fizica cât și psihică, in orice perioada a vieții. Aceasta perioada de timp este considerată ”culmea
achizițiilor”, este considerată unor din perioadele de intensă dezvoltare psihica, deoarece copilul are o
capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente,
atitudini, limbaj.
Ca părinți trebuie să fim întodeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv in timpul jocului.
Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre aceștia și copil. In climatul educațional sunt necesare
toate ipostazele acestuia ( severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea).
In familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitațiilor, comparațiilor
și își însușește modele la care se poate referi in mod constant in devenirea sa ca adult.
“Cei șapte ani de acasă” își pun accentul cel mai mult in ceea ce devine mai târziu și anume- Om.
Copiii cresc și se formează in viață intr-un univers pe care-l creează părinții.
Bibliografie:
Psihopedagogia copilului, Editura Reprograph, București, 2002
Copilul și grădinița, Preda Viorica Editura Compania, București, 1999.
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CEI 7 ANI DE ACASA
PROF. BOT FELICIA MARIETA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 SANTANDREI
JUDEȚUL BIHOR
Pentru formarea caracterului unei persoane este nevoie de o educație corespunzătoare, acest lucru se
știe, însă nu numai din punct de vedere academic, deși pare că în ziua de azi se pune tot mai mult accentul
doar pe această latură a vieții. Da, este într-adevăr important să înveți cât mai multe lucruri la vârste cât mai
mici, însă mai importantă decât educația oferită de școală este cea oferită de către părinți și familie.
La fel ca orice alt lucru, există o anumită vârstă până la care se poate oferi această educație, înainte
ca personalitatea copilului să fie formată, iar lipsa acestei educații poate influența foarte negativ caracterul
tănărului în formare. Acest tip de educație constă în introducerea anumitor calități în viața și obiceiul
fiecăruia, cu ajutorul cărora oamenii se pot integra în societate și vor avea o imagine bună în ochii celorlalți.
Este important ca această educație să fie făcută în primii ani de viață, imediat ce copilul poate percepe ce
se întâmplă în jurul său, astfel că indiferent de ce va face pe viitor, va avea aceste baze puse și nu va duce
lipsa moralității.
Din acest motiv este foarte important ca și părinții sau membrii cei mai apropiați ai familiei să se
comporte corespunzător, pentru a oferi un exemplu bun copilului lor. Mai ales în cazul copiilor foarte mici
este mult mai ușor pentru ei să învețe diferite lucruri urmărind oamenii din jurul lor. Degeaba stai de vorbă
cu un copil și îi explici de ce este sau nu este bine să facă anumite lucruri dacă acțiunile tale și ale celorlalți
oameni din apropierea lui îi arată ceva total diferit.
În cazul lipsei educației potrivite oferită în familie, cu cât mai mult va crește copilul, cu atât mai greu
le va fi părinților să se înțeleagă cu el și să îl facă să îi asculte. Se poate ajunge la multe situații neplăcute,
unele poate chiar extreme, sau, în cazul părinților nepăsători, copilul va crește și va ajunge o persoană
neapreciată în societate, dar foarte protejată de familie, care va considera că nu este nimic greșit la
comportamentul lor sau al copilului. Acest lucru nu va putea duce la evoluția societății, întrucât
comportamentele nepotrivite nu vor fi stopate, ci vor continua să fie transmise mai departe cu nepăsare.
Astfel, educația de bază, sau cei 7 ani de acasă, cum se spune în popor, reprezintă nu doar bazele
formării unui om, ci reprezintă și bazele societății. Chiar dacă pare că o singură persoană crescută într-un
anumit fel nu face o mare diferență, adevărul este că mai există multe alte persoane de acest gen, și puțin
câte puțin se va ajunge la crearea unei diferențe, fie ea bună sau rea, dar care în timp poate afecta enorm o
anumită zonă sau chiar o țară.

405

CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
PROF. INV. PRIMAR BOTANCIU OANA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1, ALBENI
GORJ
“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face
pianist”(Mihail Levine).
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi
atitudini acumulate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente,
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezvoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului.
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.
Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire,
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi
structurează personalitatea
Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: rolurile, comportamentele acceptate şi
aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare
şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului;
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).
În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă
sănătos.
Ca părinţi ,trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în
lumea lor, iar ei într-a noastră.
Un copil privat de joc va avea carenţe în structura personalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.
“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii leau umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică.
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul
de activităţi blochează copilăria în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere decepţii,
să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto Cury)
Dr. Augusto Cury ne spune că, în ziua de azi, nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":
1. Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă;
2. Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea;
3. Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească;
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4. Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru
eşecuri;
5. Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni;
6. Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;
7. PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ
AIBĂ ATITUDINI BLÂNDE;
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată.
Cel mai de preț cadou pe care îl putem face copiilor noștri este să le acordăm TIMP, ATENȚIE și
IUBIRE NECONDIȚIONATĂ!
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR BOTEZATU CARMEN
COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ”GEORGE APOSTU”BACĂU
Copilul este un izvor de energie, de bucurie, de sănătate, de căldură, de bunătate, de credință, de
veselie, de înțelepciune, de generozitate, de dărnicie, de optimism, uneori și de tristețe. Dar rămâne cu
adevărat un izvor de izvoare.
Caracterul permanent al acțiunii de cunoaștere, autocunoaștere și intercunoaștere obligă pe orice
educator la desfășurarea unor activități eșalonate și continue. În mod particular, învățătorul trebuie să creeze
pentru elevii săi situații favorabile valorificării întregului potențial cognitiv și să influențezepozitiv
aspectele structurale ale personalității celor educați.
Multiple sunt căile prin care poți afla răspunsuri la problemele ce se ivesc în educarea unui colectiv
de elevi. Multiple sunt acțiunile ce pot fi întreprinse pentru a cunoaște copiii, prin care să-i ajuți pe ei să se
cunoască și să dureze pritenii ce rămân și dincolo de anii de școală.
Dezorganizarea din familie, cu întreg cortegiul de factori stresori, influețează negativ formarea și
dezvoltarea personalității copiilor, iar copiii din familii dezorganizate (părinți divorțați și părinți plecați în
străinătate) prezintă indici înalți ai complexelor simptomatice.
Pentru studierea complexelor simptomatice ale copiilor din familii organizate și dezorganizate am
realizat un studiu pe un eşantion de 40 copii. Din totalul de 40 de subiecţi, selectaţi în vederea determinării
trăirilor afective și a complexelor simptomatice la copiii proveniţi din cele două tipuri de familii menţionate
mai sus, am ales un număr egal de cazuri, adică:
• 20 copiii din familii organizate cu vârste cuprinse între 8-10 ani ( 11 fete și 9 băieți);
• 20 de copiii din familii dezorganizate cu vârste cuprinse între 7-10 ani (9 fete și 11 băieți);
Pentru acest studiu am aplicat metode, cum ar fi:
-observașia participativă și neparticipativă;
-experimentul psihopedagogic;
-convorbirea;
-teste proiective: Casă-Copac-Omuleț; Desenul familiei;
-metode statistico-matematice de analiză și prezentare a rezultatelor;
Pentru cotarea testului Casă-Copac-Omuleț am evidențiat 8 complexe simptomatice: lipsa de
apărare, anxietate, neîncredere în sine, sentimentul inferiorității, agresivitate, conflict/frustrare, dificultăți
de comunicare.
În urma studiului s-au constatat următoarele aspecte: copiii aflați sub incidența divorțului sau cu
părinți plecați la muncă în străinătate sunt marcați de numeroase probleme psihologice și relaționale. Cei
mai puternic afectați în urma unui divorț sunt copiii de vârstă mică, ei devenind mai neascultători, agresivi
și mai puțin afectuoși. Copiii de 7/8 ani sunt marcați de o mare tristețe, de sentimente de frustrare, confuzie
și anxietate, mulți dintre ei cautând contactul cu părintele absent. În plus, neințelegerile, conflictele și
agresiunile dintre părinți îl determină pe copil să suporte o anumită nervozitate, să trăiască într-un climat
de tensiune, ceea ce duce la creșterea reațtiilor de prudeță și apărare fățișă ori la dezvoltatea unui caracater
închis. Se adaugă și faptul ca repetatele conflicte între părinți depreciază imaginea acestora în ochii
copilului sau creează condiții ca unul dintre ei să fie favorizat , iar celălalt să fie respins.
Familia poate crește sau diminua încrederea în sine a copiiilor, creativitatea și dezvoltarea
aptitudinilor, talentul și pasiunile acestora. Personalitatea viitorului adult este determinată, în mare măsură,
de modul în care părinții înțeleg sa-l educe și să-l formeze.
Familia are un rol important în parcurgerea cu succes de către elevi a diferitelor trepte de învăţare.
Anumiţi factori familiali duc la nereuşita şcolară, cum ar fi: dezorganizarea familiei, lipsa de supraveghere,
interesul redus al părinţilor pentru pregătirea şcolară a copiilor, lipsa legăturii părinţilor cu şcoala şi starea
materială precară. Formarea personalităţii copilului implică şi rezolvarea unor situaţii conflictuale şi
frustrante
Copiii care aparțin unor familii dezorganizate au un nivel mai ridicat al anxietății comparativ cu copiii
care aparțin famiilor organizate. În cadrul anxietății dimensiunile cele mai evidete au fost cele a anxietății

408

de separație și a anxietății sociale pentru copii din familii monoparentale. Carenţele intervenite în structura
şi funcţionalitatea cuplului familial influenţează negativ relaţiile afective dintre părinţi şi copii,
caracterizate, în majoritatea cazurilor cercetate, prin lipsă de afectivitate şi indiferenţă sau chiar prin
conflicte ocazionale, cu efecte care antrenează realizarea unei socializări imperfecte şi chiar negative a
copiilor.
În concluzie, constelația familială prin rețeaua ei de relații și sistemul de valori, influențează adaptarea
școlară, ceea ce determină evoluția în viață.
Cercetarea realizată confirmă faptul că destructurarea familiei și pierderea funcționalităților ei
esențiale generează apariția indicilor înalți a complexelor simptomatice și a trăirilor afective instabile.
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. BOTEZATU PAULA LARISA
(LIMBA FRANCEZĂ)
LICEUL „ȘTEFAN D. LUCHIANˮ, ȘTEFĂNEȘTI
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE-CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR: BOTOȘ DANIELA-MARIA
ȘC. GIMN. „MIHAI VITEAZUL”,TG. MUREȘ
„ Educația este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul.” — Platon
Educația copiilor este o misiune delicată la care trebuie să participe cu eforturi susținute în primul
rând familia, apoi școala și societatea. Cel mai prețios și mai durabil cadou care poate fi oferit de către
adulți copiilor este educația.
Familia este mediul în care copilul se dezvoltă armonios, învață să meargă, rostește primele cuvinte
și învață să respecte regulile.
Încă de mic, copilul imită tot ceea ce vede în jurul său, de aceea este foarte important ,ca părinți ,să
fim modele demne de urmat pentru copiii noștri. Este foarte important să le explicăm, să le demonstrăm
copiilor ceea ce au de făcut , iar apoi, să îi lăsăm să încerce să facă singuri acele lucruri, adică să devină
independenți.Astfel, e important ca de mici ,copiii să mănânce singuri, sub supravegherea unui adult, să nu
vorbească cu gura plină, să se îmbrace și să se dezbrace singuri, să își spele dințișorii, să își adune jucăriile
din cameră,etc. Cuvintele magice:„Te rog!”, „Mulțumesc!”, „Bună dimineața!”, „Bună seara!”, „Bună
ziua!”,„Îmi cer scuze!” trebuie folosite încă din primii ani de viață. Tot din familie copiii trebuie să știe că
întotdeauna vom spune adevărul,vom împărți lucrurile cu ceilalți copii, nu vom lua lucrurile care nu ne
aparțin.
Educatia copilului este un proces educațional prin care ne învățăm copilul să își cultive și
perfecționeze abilitățile de comunicare, de exprimare a sentimentelor, de a căpăta cunoștințe noi, de a
relaționa cu alți copii și cu alți adulți. Procesul de educație a copilului este esențial pentru formarea sa ca
adult echilibrat și fericit.
Grădinița și școala vor întări toate deprinderile învățate în familie.
„Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul își formează deprinderile şi educaţia
necesară vieţii în lume. E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine
educaţi.
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală.
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. Educația primită în familie are un rol foarte important în dezvoltarea copilului.Implicarea părinților
este esențială, însă este nevoie de multă rabdare.
Educaţia primită în cei șapte ani de acasă depinde de câţiva factori:
- relaţia afectivă dintre copil şi părinţi,
- specificul de dezvoltare a copilului,
-valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii.
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.
Cei șapte ani de acasă reprezintă oglinda educației oferită de către părinți copilului.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ

PROF. ÎNV.PREȘC. BRĂINAȘ DANIELA-MONICA
LIC. GRECO-CATOLIC IULIU MANIU, ORADEA

Suntem ceea ce suntem pentru că în cei șapte ani de zile o mână ne-a modelat, ne-a desenat zâmbete
în suflet și pe chip, ne-a scris în minte și în inimă legile și povețile spre viață și pentru viață. Acea mână
caldă ne-a alungat temerile, ne-a șters lacrimile, ne-a ascuns la piept astfel încât, orice ne-ar fi tulburat visul
copilăresc, să nu ne atingă.

Binecuvântate mâini, leagănul nostru, în care și azi ne refugiem aievea...sau doar în vis, pentru a mai
putea fi copii inocenți și-ncrezători, pentru a ne încărca, să putem răzbate și drumul din ziua de mâine.

Șapte ani în care părinții au dălțuit în noi: idei, caracter, valori, năzuințe. Șapte ani în care, mamă și
tată, au cimentat, au zidit fundația care ne ține drepți și demni în iureșul vieții.

Sărut mâinile istovite! Sărută-le și tu, aievea sau în vis! Sper ca rodul muncii voastre, scumpi părinți,
să vă aducă bucurie, mulțumire și împlinire.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI COPILULUI ÎN FAMILIE
PROF. INV. PRESC. BRANIC VIORICA IRINA
Familia este considerată primul cadru socio-cultural în care se dezvoltă personalitatea unui copil,
moștenitorul trăsăturilor psiho-morale și caracteriale în funcție de valorile părinților săi. Băran- Pescaru
(2004), afirma despre familii, că unele reușesc să ofere o educație corespunzătoare copiilor, iar altele nu,
condiția de bază în educarea cu succes a copiilor fiind de fapt, o familie bine și sănătos închegată. Familia
este prima care oferă bazele socializării, continuând pe toată durata vieții părinților. Familia este cea care
oferă relații intime și durabile, copilului, învațându-l limba și vorbirea. Ea este cea care poate asigura
identitatea socială a copilului în raport cu rasa, religia, clasa socială sau gen, precum și șansele generale în
viață, cele care țin de sănătate, educație și profesie.
Rolul important al familiei poate influența într-un mod aparte personalitatea copilului, contribuind la
formarea imaginii de sine și a stimei de sine, factor determinat în evoluția lui viitoare. La copilul preșcolar,
curiozitatea este foarte mare, întrebările pe care le pune sunt numeroase, se așteaptă răspunsuri la care
părinții trebuie să aibă răbdarea necesară să răspundă, contribuind astfel la dezvoltarea universului lor și la
cunoașterea proximității, a mediului înconjurător. Aflându-se în perioada marilor achiziții de cunoștințe,
emoții, valori și comportamente, preșcolarul are nevoie de încurajare și suport care nu pot veni din altă
parte decât de la adulți. Copilul, în concepția lui Renaud și Gagné (2010), are conștiința potențialului pe
care îl deține, însă are nevoie de părintele său pentru a-i confirma acest lucru, văzându-l și recunoscându-l.
În opinia lui Crețu (2016), există familii în care părinții impun copilului ceea ce trebuie să facă fără
ca aceștia să aibă posibilitatea sau libertatea de a alege, în timp ce alții, gândindu-se la dezvoltarea copilului
lor, fac numai propuneri la care așteaptă răspunsuri și acceptări din partea lor, fără a blama sau pedepsi
dacă primesc un refuz. Familiile care sunt foarte îngăduitoare cu ceea ce copiii inițiază, nu oferă și o garanție
că aceștia chiar au făcut o alegere potrivită. Studiile au arătat însă, că părinții democratici, dar severi, au în
general copii care în adolescență devin independenți, încrezători în sine, cu o apreciere de sine la nivel înalt.
Dezvoltarea educațională depinde de felul în care părinții relaționează cu copiii lor, de felul în care primii
reușesc să amplifice această stimă de sine copiilor și să gestioneze comportamentul acestora, să înțeleagă
și să ia măsuri dacă este cazul, atunci când au de-a face cu conduite problematice. La toate vârstele și în
orice situație, copilul are nevoie de multă încredere și de valorizare, dar și de acțiuni și sprijin măsurat care
să conducă la experiențe de viață. Demnitatea umană își are rădăcinile în recunoaștere și încredere și nu în
reprimare și interdicție.
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ROLUL FAMILIEI ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL
PROF. BRĂNICI CRINA -IOANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT STĂNILEȘTI
Familia reprezintă principalul factor al parteneriatului şcoală – comunitate locală.
Pe de o parte, familia este un factor de educație informală, pe de altă parte aceasta are obligații şi
drepturi care decurg din statutul de elevi ai copiilor în sistemul formal de educație.
Printre fenomenele sociale care influențează evoluția familiei şi a parteneriatului şcoală – familie se
regăsesc:
Natalitatea, importantă pentru viața şcolii pentru că influențeză fluxurile de elevi care intră în şcoală,
numărul acestora condiționând resursele necesare (spații, resurse umane, financiare etc.). Toate țările
civilizate se confruntă cu scăderea natalității.
Divorțialitatea – divorțul părinților este o experiendă traumatizantă în cele mai multe dintre cazuri
pentru copii iar efectele acestuia se resimt şi în performanțele şcolare, în comportamentul şi atitudinile
copiilor. Efectele divorțului sunt resimțite de către copii care au tendința de a le exterioriza în acte de
violență, nesupunere, putere scăzută de concentrare la lecții, performanțe şcolare scăzute, frecventarea unor
grupuri delincvente etc.
Migrația forței de muncă este un fenomen social care a luat amploare în România mai ales în ultimii
10 ani. Considerăm că parteneriatul dintre şcoală şi comunitate este absolut necesar în cazul copiilor ai
căror părinți au migrat la muncă în străinătate. Eforturile sunt de ambele părți, şcoala ar trebui să-şi
diversifice oferta prin extinderea serviciilor de asistență psihologică la nivelul întregii țări, cadrele didactice
ar trebui mai mult informate şi motivate salarial pentru a se implica în activități specifice de asistență
socială. Pe de altă parte, autoritățile locale trebuie să facă eforturi pentru optimizarea serviciilor de asistență
socială şi de colaborare cu şcoala.
Implicarea familiei în parteneriatul şcolii este condiționată de gradul de interes al familiei față 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
sprijiniți de părinți, care au în familie atitudini pro-şcoală adecvate obțin performanțe şcolare ridicate şi au
un grad de aspirație ridicat față de nivelul de şcolarizare pe care doresc să-l atingă.
Există două teorii importante privind relația şcoală-familie:
- teoria profesionalismului care consideră ca un element esențial serviciul făcut altora, fără a gândi la
avantaje personale; criteriile acestei teorii sunt: competența, servirea clienților, un cod de etică profesională;
- teoria schimbului care consideră acțiunea umană în funcție de un câştig personal; se consideră
privilegii tradiționale ale profesorilor: un grad de autonomie, un salariu asigurat, o competiție restrânsa.
Din această perspectivă câştigurile profesorului din parteneriatul şcoală – familie sunt: un statut valorizator
în ochii societății; cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca facând parte
din datoria profesională a profesorului (părinții sunt clienți ai şcolii); eficacitatea învătământului poate fi
ameliorată prin cooperarea între şcoală şi familie; părinții sunt responsabili legali de educația copiilor lor
şi pot avea exigente de a evalua rezultatele activității şcolare.
Forme de organizare ale relației şcoală – familie
În ceea ce priveşte relația dintre familie şi părinți cele mai frecvente forme de organizare a acestei
relații sunt:
- ședințele cu părinții;
- discuții individuale între cadrele didactice şi părinți;
- organizarea unor întâlniri cu părinții;
- implicarea părinților în manifestări culturale ale şcolii şi activități recreative;
- voluntariatul;
- asociațiile de părinți.
Conform Regulamentului şcolar – părinții au dreptul de a alege unitatea şcolară. La nivelul şcolii,
părinții sunt implicați în mai multe tipuri formale de organizare:
1. Consiliul reprezentativ al părinților / Asociația de părinți;
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2. Consiliul clasei;
3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității în şcoală;
4. Comitetul de părinți ai clasei.
În lege sunt prevăzute numai următoarele obligații ale părinților: părintele sau tutorele legal este
obligat să ia măsuri pentru școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu şi răspunde pentru
distrugerile materiale din patrimoniul școlii, cauzate de elev. Un rol important îl are „portofoliul educațional
al elevului” care este constituit din elemente care atestă evoluția elevului în contexte educaționale diverse:
formale, nonformale,informale. Responsabilitatea familiei este implicit, aceea de a se implica activ în
educația propriilor copii, prin susținerea acestora în implicarea în contexte educaționale diverse. Apare însă
problema egalității de şanse. Familiile cu resurse materiale scăzute sau cu un capital educațional precar, pot
asigura pentru copii lor o buna educație nonformală şi informală?
Aceeaşi problemă se ridică şi pentru copiii proveniți din comunități sociale izolate. În urma
evaluărilor periodice (clasele: a II-a, a IV-a, a VI-a) elevilor le vor fi realizate planuri individualizate de
învățate care se comunică părinților. În baza acestora se realizează atât preorientarea cât şi orientarea către
un liceu. În acest caz se pune întrebarea – care este rolul familiei în realizarea acestor planuri
individualizate? Considerăm că părinții trebuie să fie parteneri activi în realizarea acestor planuri.
Asociațiile de părinți pot realiza parteneriate cu unitățile de învățământ, organizații
nonguvernamentale cu competențe în domeniu pentru organizarea şi funcționarea programelor „Școala
după școală” prin care se pot oferi „activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea
competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și activități de învățare remedială.” Ca sprijin
oferit copiilor şi familiilor acestora, statul poate finanța programul „Școala după școală” pentru copiii și
elevii din grupurile dezavantajate, potrivit legii. Reprezentanții părinților fac parte şi din conducerea
unităților de învățământ, fiind membri cu drepturi depline în Consiliului de administrație (2 – 3 părinți, în
funcție de numărul total de mebri);
Obstacole în relația şcoală-familie
- responsabilitatea statului şi a familiei privind educația copiilor;
- libertatea de alegere a şcolii de către părinți sau unicitatea învățământului;
- impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului;
- randamentul pedagogic şi datoria parentală;
- participarea părinților la gestionarea şi procesul decizional din instituția şcolară.
Reproșurile care li se fac părinților privind colaborarea cu şcoala sunt:
- apatia (nu vin la reuniuni anunțate);
- lipsa de responsabilitate (aşteaptă inițiativa profesorilor);
- timiditate (lipsa de încredere în sine);
- participare cu ingerințe (critică cu impertinenșă şcoala);
- preocupări excesive (exclusive) pentru randamentul școlar (notele copilului);
- rolul parental rău definit (nu înțeleg corect funcțiile şi rolurile în educația copilului);
- contacte limitate cu şcoala (numai în situații excepționale, de criză în comportarea copilului);
- conservatorism (reacții negative la idei noi).
Reproșurile care li se fac profesorilor privind colaborarea cu familiile elevilor sunt similare cu cele
pentru părinți dar nu identice: dificultăți de a stabili relația cu adulții (tratează părinții ca pe copii şi nu ca
parteneri în educația copilului, decizând autoritar la reuniunile cu părinții); definirea imprecisă a rolului de
profesor (oscilează între autonomia tradițională şi perspectivele noi ale parteneriatului); lipsa pregătirii
privind relația şcoală - familie.
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
organizații /instituții.
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, mini-excursii, teatre, spectacole, vizite în diverse locuri etc.; centre
de voluntariat; cluburi; cantine; semiinternate etc.
Intervenția şcolii pentru sprijinirea educativă a elevilor defavorizați presupune:
- asigurarea programelor de intervenție timpurie – intervenția timpurie creează condițiile necesare
pentru succesul copilului în şcoala primară şi după aceasta. Toți copiii preşcolari ar trebui să primească
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îngrijirea şi sprijinul de care au nevoie pentru a intra în şcoală apți să învețe – mai exact o stare bună a
sănătății, medii educative sănătoase şi experiențe care să le îmbunătătească dezvoltarea.
- furnizarea educației compensatorii - în multe țări din lume, un număr de programe oferă copiilor
din familii cu venituri scăzute oportunități educaționale suplimentare, pe lângă cele oferite de programul
şcolar standard. Aceste programe educaționale compensatorii încearcă să compenseze factori educaționali
importanți care pot lipsi din viața tinerilor.
- asigurarea programele suplimentare înainte şi după orele de şcoală - uneori şcolile oferă
programe, după orele de şcoală, pentru elevi care: se pregătesc pentru concursuri/ examene, sau au risc de
eşec şcolar, riscând corigențe şi chiar repetenția etc. Activitățile programate în timpul şi după orele de
şcoală promovează reuşitele şcolare şi încearcă să îmbunătățească respectul de sine, capacitatea decizională
a copiilor precum şi nivelul cunoştințelor privind stilurile de viață sănătoase şi nesănătoase.
- asigurarea îndrumătorilor şi meditatorilor - unele programe încearcă să îmbunătățească succesul
şi respectul de sine al elevilor în dificultate prin folosirea meditatorilor şi a programelor de îndrumare –
eforturi pentru pentru a modela comportamentul potrivit în situații individuale.
- utilizarea stimulentelor şi a descurajărilor - alte tactici folosite pentru încurajarea școlară a copiilor
defavorizați social-economic includ programele de stimulente. Aceste programe oferă stimulente exterioare
– recompense pentru prezență deosebită şi note bune.
Indiferent de statutul economic, etnic sau cultural al familiei, implicarea părinţilor în educaţia
copiilor conduce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi a prezenţei la cursuri, precum şi la reducerea
ratei abandonului şcolar şi a delicvenţei. Părinţii şi familia au un impact puternic asupra educaţiei tinerilor.
Copiii ai căror părinţi le ascultă problemele, îi sprijină în efectuarea temelor, se implică, transformând
experienţele de zi cu zi ale copilului în oportunităţi de învăţare, sau îi îndrumă cu ajutorul materialelor şi
instrucţiunilor oferite de dascăli, obţin rezultate şcolare impresionante.
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. BRAȘOVEANU ELENA – LILIANA
LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
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comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
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EDUCAȚIA IN FAMILIE-CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
PROF. FLORICA BRATOSIN,
LICEUL TEHNOLOGIC “G. K. CONSTANTINESCU” BRAILA
Un vechi proverb englezesc spune: „Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!”
Nu suntem singuri pe pământ! Trăim într-o comunitate. Indiferent de rasă sau de locul unde ne aflăm,
există reguli universale de comportament în societate, care implică o ţinută morală şi o prezenţă fizică, în
armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convieţuire, bazate pe respectul reciproc.
Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne dezvăluie
mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul nostru.
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Politeţea - oglinda familiei
Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal
prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie
ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care
să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.
Educatia primita in familie
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege,
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
• Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
• Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
• Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
• Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă
noi.
• Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
• Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
• Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
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fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.Gradinița, Școala sau
oricare altă Instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de acasă, acestea doar o pot
perpetua.
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BREBU-JARCU LORENA-MARIA
COLEGIUL NATIONAL TRAIAN LALESCU RESITA
GRADINIȚA P.N. 14 REŞIŢA-STRUCTURA
JUD. CARAȘ- SEVERIN
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile şi
baza educaţiei copilului.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
Familia este primul mediu în care copilul îşi construieşte formarea caracteruluui, 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. Aceste deprinderi
de comportament se dezvoltă apoi şi la grădiniţă şi şcoală. 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. Şcoala are un rol primordial în educaţia copiilor, alături de familie, dar şi de întreaga
societate, deoarece educaţia permanentă presupune o învăţare pe tot parcursul vieţii.
Grădiniţa şi şcoala trebuie să cunoască condiţiile familiale de muncă şi viaţă ale copiilor. Dar şi
familia trebuie să cunoască o serie de aspecte a comportamentului elevului: absenţe, disciplină, mod de
reuşită la învăţătură. Întregul proces de educaţie şi mai ales de instrucţie se realizează atât la şcoală, cât şi
acasă. După cum spunea Maria Montessori ,,Copilul care se naşte nu intră într-o ambianţă naturală, ci întro civilizaţie.’’ O parte din perioada celor ,,şapte ani de acasă’’ corespunde şi cu cea a frecventării creşei,
grădiniţei, şcolii.
Personalitatea micuţului şcolar este în formare, deoarece este rezultatul unei evoluţii lungi, care are
loc în primul rând în condiţiile interacţiunii cu mediul social.
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces.
Cei şapte ani de acasă conturează personalitatea, dezvoltarea şi progresul copilului, de aceea trebuie
acordată o atenţie prioritară copilului la această vârstă de către familie, cât şi de către grădiniţa, şcoală.
BIBLIOGRAFIE:
,,Fragment din disertația „Sănătatea și educația, domenii de convergență”, prezentată de membrii
Consorțiului ACORD la al II-lea Congres al Medicinei Integrative, București,
Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui învăţământ modern”, 2005
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
AUTOR: BREHUI IONELA-MIHAELA
Familia reprezintă, încă din antichitate, o formă de comunitate umană cu rol fundamental atât pentru
oameni, cât și pentru societate, iar educația este una dintre elementele cheie care aduce creșterea și
dezvoltare în linie ascendentă în societate.
Familia, din punct de vedere social, este primul grup din care un copil face parte, fiind în același timp
și mediul lui primar de socializare. Din punct de vedere emoțional, Daniel Goleman menționează în prefața
lucrării „Inteligența emoțională în educația copiilor” faptul că „Viața de familie este prima școală a
emoțiilor. În acest creuzet intim învățăm să recunoaștem emoțiile proprii, cât și reacțiile celorlalți la
emoțiile noastre, cum să gândim aceste emoții și cum să le alegem reacțiile, cum să citim și să ne exprimăm
speranțele și temerile.”
Numeroase cercetări au constatat faptul că părinții sunt prima și cea mai importantă influență asupra
dezvoltării și succesului școlar al copiilor. Reactivitatea părinților la necesitățile copiilor poate influența
agerimea și inteligența acestora. Atunci cât părinții se implică în educația copiilor, elevii obțin note mai
bune. Într-o eră a „învățării pe tot parcursul vieții”, înțelegerea importanței educației este, de asemenea,
cheia finală a succesului.
Studiile demonstrează că 65% din dezvoltarea personalității copiilor se află în intervalul 0-7 ani, „cei
7 ani de acasă”, astfel reafirmându-se importanța familiei în educația copiilor.
Factorul decisiv sau cel mai important pe care se bazează actul educațional familial este în fapt stilul
educativ al acesteia. Există mai multe caracteristici care ale stilului educativ familial precum: „coordonatele
exterioare și variabilele interne ale vieții de familie.” (Vrăsmaș, 2014, p. 307)
Mai mulți specialiști din domeniul educației consideră că atmosfera, climatul din familie și tehnicile
de influență pot stabili stilul educativ. Elisabeta Stănciulescu în cartea „Sociologia educației familiale”,
analizează și amintește cele trei tipuri de stiluri educative, în funcție de cele două variabile: control parental
și sprijin parental.
Stilul permisiv este descris de un nivel scăzut al controlului, fiind în strânsă legătură cu stările
emoționale ale copilului sau ale părintelui. Controlul este diluat, lipsit de rezistență, iar responsabilitățile și
normele de conduită sunt insuficiente. Părinții permisivi tind mai degrabă să fie foarte iubitori și nu așteaptă
un comportament matur de la copiii lor, deseori părând mai degrabă prieten decât o figură parentală. Crezul
lor este adesea pur și simplu: „copiii vor fi copii” și încearcă foarte puțin sau chiar deloc să-și controleze
sau să-și disciplineze copiii. Deoarece au puține reguli, așteptări și cerințe din partea părinților, copiii în
stilul parental permisiv tind să se lupte cu autoreglarea și autocontrolul, au puține realizări în domeniile în
care activează, iau decizii slabe, sunt agresivi și predispuși la delicvență și consum de substanțe.
Stilul autoritar este caracterizat de control puternic și susținere slabă a activităților realizate de copil.
Acest stil conturează reguli și norme foarte rigide. Părinții autoritari în loc să susțină autocontrolul și
gestionarea emoțiilor propriilor copii, ei aplică pedepse pentru un comportament greșit. Copiii crescuți în
acest stil parental au o stimă de sine scăzută, sunt timizi, le lipsesc competențele sociale, suferă de depresie
și anxietate.
Stilul parental autorizat este cel care îmbină un control sistematic cu sprijinul parental. Sunt deschiși
la discuții, explică rațiunea din spatele fiecărei reguli și situația în care aceasta se aplică, în acest mod
stimulând autonomia gândirii. În această situație părinții depun mult efort în creearea și menținerea relației
pozitive, aplică reguli și explică fiecare consecință, ținând cont și de sentimentele copilului. De asemenea
în stilul parental autorizat se folosesc strategii de disciplină pozitivă care consolidează comportamentele
bune, cum ar fi: lauda și recompensa. Copiii crescuți cu în această disciplină tind să fie fericiți și de succes.
Totodată sunt predispuși la luarea unor decizii solide, au stima de sine crescută și devin niște adulți
responsabili care se simt confortabili în exprimarea propriilor opinii.
În concluzie, „cei 7 ani de acasă”, sunt deosebiți de importanți în formarea personalității copilului și
conturarea viitorului lui. Câteodată părinții nu se regăsesc numai într-o singură categorie, însă nu
deznădăjduiți dacă există perioade în care aveți dispoziția de a fi permisiv și alteori când sunteți mai
autoritar. Studiile demonstrează totuși, că stilul autorizat este cel mai bun stil. Cu devotament și empatie
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puteți deveni un părinte bun, puteți menține o relație pozitivă, însă e nevoie totuși să stabiliți reguli și norme
care setează un cadru sănătos și îl va face pe copilul dumneavoastră să se simtă în siguranță
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CHESTIONAR PENTRU ELEVI – CUM SUNT?
PROF. ÎNV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR - BUCUR FELICIA- SANDA
ȘCOALA GIMN.„NICOLAE IORGA”
SIGHIȘOARA, MUREȘ
CLASA A III-A
Model de chestionar pentru părinți și elevi:
( paralel cu chestionarul pentru părinţi: Cât de bine vă cunoaşteţi copilul?)
1. Care este numele tău complet ?
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. Care este data ta de naştere ?
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. Care este culoarea ta preferată ?
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. Ce îți place cel mai mult să faci în timpul liber ?
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. Care este jocul tău preferat ?
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Ce activități îți plac de la școală?
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Care este ultima poveste pe care ai auzit-o în vacanţă ?
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
8. Cum te manifești când ești trist ?
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. Cum te manifești când ești vesel / fericit ?
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10.
Care sunt prietenii tăi?
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
11.
Cum reacționezi la recompense?
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
12.
Cum reacționezi la pedepse?
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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„PĂRINTE ÎN CONTEXT PANDEMIC”
REFERAT
PROF. ÎNV. PRIMAR LILIANA BUCUR
ȘCOALA GIMNAZIALA „DR. ALEXANDRU ȘAFRAN” BACAU
Anul școlar anterior s-a derulat în cea mai mare parte în condiții de pandemie, ceea ce a avut
consecințe importante asupra relaționării inter-umane, asupra modului de gestionare a situațiilor de învățare
și comportamentale ale elevilor din partea tuturor factorilor educaționali implicați și în măsură
considerabilă și din partea părinților.
Anul școlar în curs a debutat, conform tradiției, prin participarea fizică la cursuri, dar condițiile
pandemice ulterioare au impus revenirea la învățarea online pentru o perioadă semnificativă de timp.
Aceste alternări ale învățării față în față cu învățarea online impun menținerea activă a capacității de
adaptare și de adaptabilitate a tuturor beneficiarilor implicați în procesul educațional, astfel încât să se evite
crearea de decalaje între achizițiile planificate spre implementare și cele realizate la sfârșit și procesul de
dobândire de achiziții și deprinderi ale elevilor să continue constant și progresiv.
Sistemul învățării online este un sistem robotic ale cărui influențe pozitive sunt eclipsate de
dezavantajele iminente asupra abilităților socio-emoționale ale copiilor. Pe fondul remedierii rămânerilor
în urmă la învățătură, părinții se văd obligați să se implice într-o măsură covârșitoare în activitatea de
învățare, atât prin asigurarea permanentă a accesului copiilor la internet, cât și prin stimularea participării
lor active la activitățile de învățare. Aceste forme de adaptare la noua viață sunt suprasolicitări ale
disponibilității părinților, ceea ce poate conduce la obturarea echilibrului fizic și emoțional al acestora.
Ei luptă pentru un vis, acela de a-i face fericiți, sănătoși și înțelepți pe fiii lor. A fi părinte e meseria
cea mai grea, e meseria din care nu se iese la pensie niciodată. Printre numeroase și nesfârșite obstacole,
părinții continuă să lupte pentru visul lor, dar în condițiile actuale se simt mai rătăciți ca oricând în misiunea
grea de a educa.
A educa înseamnă a crede în viață, înseamnă a avea speranță în viitor, înseamnă o luptă continuă cu
decepțiile prezentului.
Părinții și profesorii sunt parteneri egali în misiunea de cultivare a inteligenței și a emoției. Și unii, și
ceilalți trebuie să găsească și să utilizeze cele mai potrivite instrumente psihologice care să conducă la
formarea de oameni care gândesc, care să confere calitate vieții. Trebuie să găsească tehnici eficiente care
să îmbogățească relația dintre părinți și copii, dintre profesori și elevi.
Indiferent de contextul istoric pe care îl parcurge societatea la un moment dat, indiferent de influențele
culturale și sociale, părinții visează și luptă pentru ca familia lor să se transforme într-o permanentă grădină
de flori.
Societatea modernă, cu mașini, instrumente și deprinderi robotice, pare una fascinantă, pare a fi adus
împlinirile așteptate. În realitate, însă, a estompat interacțiunea umană, a pus granițe în calea transmiterii
de emoții, a creat distanțe uluitoare între chiar inimile membrilor aceleiași familii. Perioada pandemică a
amplificat și mai mult aceste distanțe. Părinții, deși sunt buni și depun toate eforturile pentru binele copiilor,
sunt tot mai derutați și cresc copii care trăiesc în stări conflictuale.
Nu ajunge să fii un părinte bun, ci trebuie să acționezi ca un părinte inteligent. Copiii nu au nevoie
de părinți extraordinari, ci de ființe umane capabile să vorbească limba lor, să pătrundă în inima lor.
Părinții buni muncesc ca să le dea copiilor tot ce e mai bun. Părinții inteligenți își deschid cartea vieții
lor și le dăruiesc fiilor propria lor ființă: timp și iubire.
Părinții buni îi hrănesc pe copii. Părinții inteligenți le alimentează personalitatea, le cultivă emoțiile
pozitive și trăsăturile umane pozitive: încrederea, optimismul, generozitatea.
Părinții buni corectează greșelile. Părinții inteligenți îi învață pe copii cum să învețe din greșeli.
Părinții buni îi laudă pe copii. Părinții inteligenți îi pregătesc pentru eșecuri. „Capacitatea de a se
plânge este îngrășământul suferinței emoționale, iar capacitatea de a mulțumi este combustibilul fericirii.”
Părinții buni povestesc. Părinții inteligenți dialoghează. Nu este de ajuns să vorbim despre oameni și
lucruri care ne înconjoară. Este necesar să vorbim despre noi.
Părinții buni acordă ajutorul. Părinții inteligenți povestesc istorioare educative.
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Părinții buni le oferă copiilor oportunități de salvare. Părinții inteligenți nu-i lasă să renunțe niciodată.
În context pandemic sau în condiții de viață normală, adevărații părinți nu naufragiază. Ei întâmpină
toate riscurile posibile. Ei dau copiilor lor tot ceea ce au: sfaturi, duioșie, mustrări, sărutări. Ei renunță la
vise pentru a visa copiii lor. Renunță la distracții pentru a le fi veseli fiii. Renunță la nopți de somn pentru
a avea copiii somn liniștit.
Dragi părinți, faceți-i pe copii să aprecieze momentele simple, forța care izvorăște din pierderi,
siguranța care răsare din haos, măreția care emană din gesturile mici. Secretul fericirii se ascunde în
lucrurile simple și anonime, atât de departe, dar atât de aproape de ei.
Bibliografie:
 Augusto Jorge Cury, Părinți străluciți, profesori fascinanți
 Augusto Jorge Cury, Inteligența multifuncțională
 Alberto Villoldo, Să reparăm trecutul, să vindecăm viitorul
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SIMILITUDES ET DIFFERENCES DES PROVERBES ROUMAINS ET
FRANÇAIS
PROF. BUCUR MADALINA,
ÉCOLE GYMNASIALE ARCANI, JUD. GORJ
Plusieurs analystes des langues romanes, ont fait des comparaisons quant aux proverbes en roumain
et en français de la perspective du degré d'équivalence. Par la suite, on en a identifié trois types: proverbes
identiques, dans lesquels la correspondance est totale, à tous les niveaux de la langue; proverbes dont
l'équivalence est partielle, dans lesquels il y a des changements notables au niveau morphologique,
syntaxique ou lexical; proverbes dont le message est conservé, mais l'expression est totalement différente.
Quant aux éléments d'originalité, Gabriel Gheorghe remarque dans les langues romanes occidentales
l'existence de formules-standard, une contamination régionale. En ce qui concerne la concordance des
proverbes, on a noté, dans le cas de stéréotypes équivalents, qu'ils sélectionnent généralement les mêmes
termes, mais la concordance cible également les questions liées à maintenir la symétrie, respecter la rime,
le rythme, l'euphonie de l'énoncé. Les domaines de référence sont communes à certaines populations à des
stades similaires d'évolution sociale, économique et culturelle, c'est une image de tous les aspects de la vie
des peuples, de leurs attitudes fondamentales, de leurs relations avec le monde. D'un point de vue
sémantique, en ce qui concerne la nature, les similitudes de la traduction peuvent être attribuées aux
proverbes qui renvoient aux lois de la nature, les plus rencontrées étant celles indispensables à la vie: le
soleil, l'eau, le bois ( la forêt). En ce qui concerne les composants de l'environnement appartenant au règne
animal et végétale, ceux-ci ont été surpris dans différents moments significatifs de leur existence (animaux),
cyclicité (règne végétal):
Ex. Soarele nu răsare numai pentru un om.= Le soleil brille partout. / Le soleil luit pour tout le
monde.
Va răsări soarele și pe strada mea. = Le soleil va briller aussi sur mon chemin.
Cine seamănă vânt culege furtună. = Qui sème le vent, récolte la tempête.
On observe que, si la plupart des structures visent, en ce qui concerne la nature, des observations
généralement valables, et le domaine d'applicabilité est large, quand on fait référence à l'homme, le
caractère moralisateur des proverbes renvoie surtout aux erreurs qu'il a fait dans certains contextes
situationnels. On préfère, généralement, la façon énonciative et directe d'expression du message
moralisateur, dont le verbe est employé à un mode personnel sous forme affirmative. Le message pourrait
être également présenté sous forme de définition, de constat ou de structures elliptiques, sans exclure
l'existence de modes exclamatifs ou interrogatifs.
Ex. Obiceiul este a doua natură. = L'habitude est une seconde nature.
Mână rece, inimă caldă. = Froides mains, chaudes amours. Cependant, on retrouve la plupart des
situations d'équivalence totale dans le cas des petits proverbes, dont la plupart entre dans la catégorie des
proverbes constatifs, mais sans exclure les proverbes qui caractérisent. À cet égard, il y a des proverbes qui
se traduisent mot à mot ou quelques mots changent uniquement.
Ex. Cine râde la urmă, râde mai bine. = Qui rit en dernier, rit mieux.
Cine aleagă după doi iepuri, nu prinde nici unul. = Qui court après deux lièvres, il n'en aura aucun.
Mai bine mai tarziu decât niciodată. = Mieux vaut tard que jamais.
Cui pe cui se scoate. = Un clou chasse l'autre.
Câinele care latră, nu mușcă. = Le chien qui aboie, ne mord pas.
Trebuie să bați fierul cât e cald. = Il faut battre le fer tant quțil est chaud.
Pour ce dernier proverbe nous avons aussi un emploi impératif:
Bate fierul cât e cald! = Bats le fer tant qu'il est chaud!
Les expressions qui ont pour thème l'argent sont très nombreux en français et la plupart souligne
l'aspect négatif.
Ex. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent fait perdre et pendre des gens. L'argent fait rage et amour
mariage.
L'amour fait beaucoup , mais l'argent tout. Rien n'est plus éloquent que le son d'argent.
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En roumain, on n'a pas tant de constructions sur ce thème et c'est pourquoi il est difficile de trouver
une significations adéquate en français, sans qu'on en perde le sens.
Ex. Banii sunt ochiul dracului. = L'argent est l'oeil du diable.
Banii nu aduc fericirea. = L'argent n'apporte pas le bonheur.
Si l'on cherche l'équivalence des certaines proverbes français en roumain ou l'inverse, on constate
que le message transmis par un language ne signifie rien en l'autre ou c'est complètement différent. Par
exemple, l'expression "a-și ieși din pepeni'', ça veut dire chez les roumains "se mettre en colère", mais en
français, la traduction literale "sortir de ses pastèques " ne transmet aucun message et n'est point amusante.
C'est le même dans le cas des constructions "a o face de oaie" = commettre une erreur, une gaffe, tandis
que, "faire le moutons" signifie en français "être conformiste". Selon une étude de G. Burbea, Université
de Picardie, Amiens, France, les équivalences des proverbes et expressions roumains et français comportent
aussi sur le plan lexico-syntaxique. De ce point de vue, elle a trouvé les classes suivantes:
- des proverbes qui commencent par on , en français:
Ex. On donne avec une main, mais on prend avec les deux. = Dăm cu o mână, dar luăm cu două.
- des proverbes en il faut (en roumain trebuie+vb au conjonctif) :
Ex. Il faut demander pour qu'on te donne. = Trebuie să ceri ca să ți se dea.
- des constructions ayant comme sujet un pronom relatif sans antécédent:
Ex. Qui vole un oeuf, vole un beouf. = Cine fură un ou, fură un bou.
- des proverbes qui commencent par qui:
Ex. Qui a bu. boira, qui a volé, volera. = Cine a băut, va bea, cine a furat, va fura.
Bibliographie:
• Gheorghe, Gabriel (1986): Proverbele româneşti şi proverble lumii romanice. Studiu comparativ,
Bucureşti, Editura Albatros;
• Negreanu, Constantin (1983): Structura proverbelor româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică.
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REFLECȚII ASUPRA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
ESEU DE BUDAI EDIT ȘI BUDAI ISTVAN,
SOȚI, PARINȚI ȘI PROFESORI DE LICEU
S-a vorbit mult și se mai vorbește încă de importanța acelei părți a educației care are loc în cadrul
familiei. Dacă stăm să ne gândim, această educație are efecte mari în primii 6 sau 7 ani, când copilul nici
nu are cum să încerce să se rupă de mediul familiei, neavând încă puterea, parametri fizici și psihici formați
în măsură să poată iniția acțiuni independente. Sau doar în foarte mică măsură. Depinde fizic și psihic de
anturaj, de cei care au – sau ar trebui să aibă – grijă de el. Desigur, într-o familie considerată „normală”,
părinții depun eforturi pentru a dirija acțiunile și gândirea copilului într-o anumită direcție. Care? Cea pe
care ei o consideră bună pentru copil, pe baza experienței lor de viață și având în vedere sfaturile bunicilor,
a fraților, a prietenilor... chiar și a educatoarelor după vârsta de 3 ani a copilului. Dar oare care ar fi direcția
corectă? Cât de formați și informați pot fi părinții pentru a stabili parametri complecși care modelează în
mare măsură, până la urmă, personalitatea copilului?
Pentru simplitate să nu vorbim aici de familiile cu probleme, despre orfani, despre categoriile
dezavantajate. Să ne rezumăm la analiza unei familii, așa cum am precizat, „normale”, de categorie medie
din toate punctele de vedere. Să presupunem că părinții copilului lucrează, că au cel puțin Bacalaureatul și
că s-au născut în noua eră, ca și copilul lor, cea de după 1989, adică au cresut și ei, părinții în democrație,
în lumea liberă, iar copilul s-a născut după anul 2000. Să presupunem totodată că ambii părinți lucrează și
au un domiciliu stabil, proprietate personală... Au acces la cele necesare, apă, încălzire, gaz, electricitate,
Internet. În familie domină liniștea, înțelegerea, iubirea... Părinții sunt conștienți că trebuie să permită
copilului să se dezvolte din toate punctele de vedere, să aibă parte de tot ce are cu adevărat nevoie: afecțiune
și grijă din partea părinților, mâncare sănătoasă, haine și încălțăminte potrivite, jucării care îl motivează să
le folosească, să aibă chef să se joace cu ele, și aceste jucării îl ajută să descopere funcționalitățile obiectelor,
să aibă efect benefic asupra dezvoltării gândirii logice a copilului, să-i dezvolte simțul estetic, să învețe ce
înseamnă frumosul, armonia de culori, multitudinea de forme... Este foarte important în această perioadă
ca jucăriile să reprezinte deopotrivă ființe vii (animăluțe, păpuși de ambele sexe, personaje fantastice – de
la dinozauri la personaje din povești sau desene animate) dar și obiecte de uz casnic, căsuțe în care aceste
ființe pot „locui”... E bine să nu lipsească instrumentele muzicale și nici elementele sportive – mingi de
toate dimensiunile și culorile, poate o trotinetă sau o tricicletă, palete și altele... Și este foarte important să
aibă câțiva prieteni cu care se poate juca în voie măcar odată sau de două ori pe săptămână, dacă nu chiar
zilnic.
De la vârsta de aproximativ 3-4 ani copilul își dă seama treptat cam ce înseamnă un televizor, un
player de muzică, un laptop... Va descoperi cu mare sete de cunoaștere că laptopul conectat la Internet
(chiar dacă copilul nu va înțelege ce înseamnă „conectat”) este o fereastră către ceva ce depășește orice
imaginație, și cu trecerea anilor va învăța că prin această fereastră are acces la desene animate, la povești,
la muzică, și după un timp, poate doar pe la șapte ani și după această vârstă din ce în ce mai mult, va
descoperi că un efort intelectual nu prea mare îl ajută să găsească „răspunsuri” la foarte multe întrebări care
îl frământă. Sunt aceste „răspunsuri” corecte? Părinții spun același lucru? Știu să răspundă la acele
întrebări? Răspund altfel? Îi permit să se informeze de pe Internet? Îi interzic temporar sau „definitiv” să
se mai uite la anumite chestii? Și dacă îi interzic, nici nu se va mai uita? Nici acasă, nici în altă parte? După
ce învață să citească, fenomenul ia amploare. După ce învață la nivel „basic” o limbă străină (engleza,
desigur), apare alt tsunami, un val și mai mare de informații din care poate să culeagă ce îl interesează – și
ce doresc „alții” să îl intereseze... Între timp are deja 12-13 ani, 14, și devine din ce în ce mai conștient că
are o viață proprie, drepturi asigurate de lege, simte că se apropie de ziua în care va deveni „liber” să ia
singur decizii în viață... Dar este încă în sânul familiei. O familie normală, medie din toate punctele de
vedere...
Oare aici se termină educația în familie? Sau de aici începe, sub o nouă formă, una în care clișeele,
comportamentele, sentimentele dominante din familie au un rol și un efect deosebit. În greaua perioadă a
marilor schimbări, cea a pubertății și a primei tinereți amintirile și experiențele din trecut își pun amprenta
și determină decisiv – uneori, de multe ori – matricea psiho-emoțională și de voință, ambiții și frustrări prin
care se modelează profilul de caracter și personalitate a noului intrat, al tânărului care tocmai încearcă să
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facă primii pași în „noua” sa viață, primii pași independenți, așa cum își dorește el și nu așa cum i se
dictează, cum i se spune sau cum i se cere. Să ne gândim puțin, cât de mult contează, cât de importanți sunt
acești primi pași, ca să nu mai amintim de importanța copleșitoare a direcției pe care o iau, a țelului urmărit,
a punctului de pe orizontul îndepărtat în timp, și totuși atât de apropiat, dacă măsurăm cu experiența anilor
ce au trecut și îi extrapolăm în viitor. Tânărul are acum în jur de 16-17 ani – și acești ani i se par duși atât
de rapid, marile decizii bat la ușă atât de aproape... Rolul părinților este foarte important și aici. Într-o
familie „normală” părinții sunt foarte atenți la ce-și dorește tânărul (vorbind generic, indiferent de sex, totul
se aplică atât băieților cât și fetelor, cu mici accente puse poate deosebit, desigur, în funcție de condițiile
determinante ce îi deosebesc pe fete de băieți și viceversa). Părinții „normali” sunt foarte atenți și încearcă
să intervină în două sensuri: să frâneze cumva elemenele „periculoase” și să pună umărul și să ajute acolo
unde „copilul” are mai multă nevoie: să acorde sprijin moral și financiar, să asigure o stabilitate, o bază pe
care se poate construi un proiect înțelept și bine gândit, discutat și răsdiscutat „în familie”. Deși, cel mai
îndrăzneț și cel mai important proiect al tinerilor/tinerelor este ruperea de familia „veche” și geneza propriei
familii, construirea propriului „cuib” în care toată povestea poate să renască odată cu marea întâlnire cu
aceea persoană de sex opus de care eroul sau eroina vrea să-și lege viața, așa cum au făcut-o și părinții săi,
la rândul lor...
Poate că ar fi cazul aici să trecem printr-o analiză SWOT a fiecărui segment din viața copilului, o
analiză a punctelor tari și a punctelor slabe ale părinților în fiecare etapă... Dar nu o facem. Lăsăm în seama
cititorului să pună semnele de întrebare și să se gândească: în diferite momente de cotitură cât de mult poate
însemna lipsa unor elemente cruciale sau cât de mult poate strica o intervenție inadecvată din partea
părinților. Oare au înțeles că acel copil nu este o simplă „proprietate personală” a lor? Oare au cunoștințele
necesare pentru a da sfaturi pertinente și de real folos? Oare toți părinții sunt în interiorul cercului în care
putem afirma că domină „normalitatea”? Desigur, intuim aproape cu toții răspunsul la aceste întrebări.
Poate că mulți dintre cititori vor spune că nu am accentuat chestiuni foarte importante, unii vor spune că
am exagerat cu efectul determinant al noilor canale de informații, precum Internetul. Suntem convinși că
am tratat superficial unele aspecte. Dar dacă am trezit interesul și am reușit în oricât de mică măsură să
determinăm cititorul să reflecteze, să se gândească la importanța covârșitoare a educației din familie, ne
declarăm mulțumiți și credem că ne-am atins scopul.
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IMPORTANȚA ABORDĂRII POZITIVE IN EDUCAȚIA COPIILOR
BUDE CRINA MARIA
Copiii învață ceea ce trăiesc!, spunea autoarea poemului și a cărții cu același nume, Dorothy Law
Nolte- scriitor și consilier de familie american.
”Dacă trăiesc în critică și cicăleală, copiii învață să condamne.
Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învață să fie agresivi.
Dacă trăiesc în teamă, copiii învață să fie anxioși.
Dacă trăiesc înconjurați de milă, copiii învață autocompătimire.
Dacă trăiesc înconjurați de ridicol, copiii învață să fie timizi.
Dacă trăiesc în gelozie, copiii învață să simtă invidia.
Dacă trăiesc în rușine, copiii învață să se simtă vinovați.
Dacă trăiesc în încurajare, copiii învață să fie încrezători.
Dacă trăiesc în toleranță, copiii învață răbdarea.
Dacă trăiesc în laudă, copiii învață prețuirea.
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 onestitate, copiii învață respectul pentru adevăr.
Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învață să fie drepți.
Dacă trăiesc în bunăvoință și considerație, copiii învață respectul.
Dacă trăiesc în siguranță, copiii învață să aibă încredere în ei și în ceilalți.
Dacă trăiesc în prietenie, copiii învață că e plăcut să trăiești pe lume."
Copiii învață ceea ce trăiesc.
Pornind de la acest poem ne dăm seama că fiecare copil imită sau va imita comportamentele celor
mai importante persoane din viața sa: părinții!Constienți fiind de aceasta, noi, părinții trebuie să ne străduim
să dăm copiilor noștri cea mai bună varianta a noastră, cea pe care dorim să o vedem reprodusă de proprii
noștri copii.
Modul în care părinţii interacţionează cu copiii şi îi încurajează în primii lor ani de viaţă, îi ajută să
modeleze felul în care copiii se văd pe ei înşişi şi lumea lor. Dacă copiii sunt criticaţi şi pedepsiţi excesiv,
ei vor ajunge să se vadă pe ei înşişi ca fiind oameni care trebuie (merită) să fie pedepsiţi şi criticaţi. Ca
urmare, ei se vor situa pe poziţiile în care vor fi pedepsiţi şi criticaţi. Dacă îi tratăm cu respect şi bunătate,
folosind disciplina constructivă în locul pedepsei, copiii noştri vor fi mai tentaţi să caute şi să creeze situaţii
pozitive “câştigătoare”. Ei vor avea încredere în ei înşişi, în loc de ură faţă de ei înşişi. Ca şi oglinzile, ei
vor reflecta metodele cu care au fost trataţi. Copiii care sunt pedepsiţi învaţă că aceasta este metoda de a-i
trata pe ceilalţi oameni, inclusiv pe propriii lor copii.
Ţelul disciplinei este să-i înveţe pe copii cum să se disciplineze singuri. Auto-disciplina înseamnă să
treci de la controlul exterior la controlul interior folosind înţelegerea. Prin disciplinare ne învăţăm copiii
valorile şi regulile noastre şi de ce ele sunt importante. Noi îi învăţăm legile şi regulile societăţii, comunităţii
şi familiei. Îi învăţăm, de asemenea, motivele din spatele acestor reguli, pentru ca auto-disciplinarea copiilor
noştri să se bazeze pe faptul că înţeleg atât ce este important cât şi de ce. Fără auto-disciplină, copiii nu pot
să-şi atingă ţelurile şi să-şi împlinească visurile. Dacă vrem să avem succes în activitatea de învăţare a
copiilor, trebuie să ne considerăm pe noi înşine de partea copiilor. Noi îi ajutăm. Dorim ca lucrurile să
meargă bine pentru ei. Prin disciplină îi ajutăm să fie oameni de succes care pot avea succes în familie şi în
lume.
Când ne pedepsim copiii, îi penalizăm pentru comportamentul lor inadecvat. Pedeapsa îi face rău
copilului, fizic şi psihologic, prin pierderea auto-preţuirii, frică, anxietate sau vină. Ea depreciază
importanţa copilului ca fiinţă umană. Pedeapsa poate să aibă o eficienţă temporară în stoparea
comportamentului inadecvat, dar efectul său negativ asupra sănătăţii emoţionale a copilului face ca ea să
nu fie potrivită pentru rolul de părinte eficient. Pedeapsa creează efecte secundare negative cum sunt:
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resentimentele, frica, represaliile (revanşa, legea talionului) şi nesiguranţa. De aceea este important să
învăţăm, mai degrabă să ne disciplinăm copiii, decât să-i pedepsim.
Ca părinţi, este uşor să dobândim obiceiul de a observa comportamentele care ne supără, acordândule astfel atenţie negativă copiilor în majoritatea timpului. Cheia pentru abordarea disciplinei pozitive este
stabilirea unui fundament de atenţie pozitivă şi încurajare chiar de la începutul vieţii copilului nostru.
Tuturor ne place să fim apreciaţi de oamenii la care ţinem. Recunoaşterea comportamentului pozitiv
încurajează comportamentul pozitiv şi simţul propriei valori. Atenţia unui părinte este extrem de importantă
pentru un copil, iar copiii, în marea lor majoritate, doresc să le facă pe plac părinţilor.
Să acordăm atenţie pozitivă copiilor noștri:
➢ Rezervaţi-vă zilnic un Timp Special petrecut singur/ă cu fiecare copil în parte.
➢ Timpul acesta trebuie să fie destul de regulat pentru ca copilul să se bazeze pe el.
➢ Timpul trebuie să fie centrat asupra dorinţelor şi nevoilor copilului.
Arătaţi Aprobare:
➢ Când vedeţi copiii făcând ceva bun, arătaţi-vă aprobarea.
➢ Explicaţi motivul pentru care comportamentul respectiv este important.
➢ Scopul arătării aproprobării este să vă încurajeze copilul să continue un comportament anume.
Copiii au nevoie de aprobare, de validare din partea părinților, de cuvinte de încurajare. Este foarte
bine să avem la îndemână cuvinte care să-i dea curaj copilului, cum ar fi: Te descurci foarte bine!, Ştiam
că poţi s-o faci!, Continuă, e din ce în ce mai bine!, Ai făcut un lucru bun!, Încearcă în continuare!, Îmi
place ce/cum ai făcut!, etc.
Care sunt efectele abordării pozitive a comportamentului copilului?
În primul rând, copiii se vor simți mai bine
În al doilea rând, copiii vor învăța autodisciplina.
În al treilea rând, își vor schimba comportamentul!
În al patrulea rând și nouă părinților ne va fi mai ușor!

Bibliografie:
• Sesiune Națională de Parenting Apreciativ: Cum Abordăm Pozitiv Comportamentele Copilului?,
organizată de Asociația HoltIS în cadrul proiectului Împreună pentru viitor în parteneriat cu Reprezentanța
UNICEF în România.
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ABORDAREA POZITIVĂ A COMPORTAMENTULUI COPILULUI ÎN
CADRUL FAMILIEI
PROF. BUDE MIHAELA-MARIA
Motto: Copiii învață ceea ce trăiesc. (Dorothy Law Nolte, scriitor și consilier de familie american)
Pornind de la cuvintele scriitoarei americane, spunem că ceea ce învață copiii, este ceea ce
experimentează zilnic, atât în familie, cât și la școală, sau în alte medii informale. În momentul în care
copiii greșesc (și ei greșesc de multe ori), părinții folosesc diverse metode de corectare, precum pedeapsa,
cearta, reproșul, critica, amenințarea, chiar lovirea, care însă nu aduc rezultate, ci dimpotrivă creează efecte
negative asupra creșterii copilului. Aceste metode folosite de părinți nu funcționează decât cel mult pe
moment, copiii reiau comportamentele greșite imediat, uită pedeapsa. Părintele pedepsește din nou. Totul
se învârte în cerc, un cerc vicios, din care nu mai există scăpare. Nu se schimbă nimic, părinții devin tot
mai frustrați, mai neputincioși, iar copiii nu își corectează comportamentul. Nu învață nimic! Asta credem
noi!
Ba nu e chiar așa, copiii tot învață: că atunci când cineva greșește, trebuie pedesit, trebuie certat,
criticat, jignit, chiar lovit sau bătut. Asta învață copiii. Iar când vor crește (dar și acum), vor deveni adulți,
fie se vor comporta la fel cu cei din jur, cu copiii lor, fie vor deveni niște victime, considerând că este ceva
normal, obișnuit să fii criticat, certat, lovit poate de soțul tău, de șeful tău sau de altcineva. Vor deveni fie
agresori, fie victime, fie amândouă. Și vor considera că este ceva normal, obișnuit. Oare chiar este? Spune
un mare psiholog (Yung) că atunci când certăm sau lovim copilul, sufletul său pleacă, se desprinde de
corpul său. Ce credeți? De ce? pentru a nu simți umilința, rușinea, vina ș.a.md. Pentru că da, astea le simt
copiii când sunt pedepsiți. Gândiți-vă că și noi simțim același lucru când ni se întâmplă asta, nu știu din
partea soților, șefilor sau a altor persoane. Și știu e foarte dureros. Dar noi suntem deja adulți, pe când copiii
sunt încă emoțional nepregătiți pentru asta. Pentru a întări ideea exprimată, voi cita prima parte a poemului
scriitoarei americane: “Dacă trăiesc în critică și cicăleală, copiii învață să condamne./Dacă trăiesc în
ostilitate, copiii învață să fie agresivi./Dacă trăiesc în teamă, copiii învață să fie anxioși./Dacă trăiesc
înconjurați de milă, copiii învață autocompătimire./Dacă trăiesc înconjurați de ridicol, copiii învață să fie
timizi./Dacă trăiesc în gelozie, copiii învață să simtă invidia./Dacă trăiesc în rușine, copiii învață să se simtă
vinovați”.
Mulți părinți afirmă că și ei au crescut tot așa, cu aceleași metode, și sunt bine, sănătoși,
supraviețuiesc. Dar privind puțin în urmă, în trecut, la vârsta copiilor lor, ce visuri, ce aspirații, ce așteptări
au avut de la viață, pe care nu le-au împlinit, fie că părinții nu i-au susținut, nu i-au încurajat (poate că nu
au putut, poate că nu au vrut și dacă ar fi putut), fie că nu au avut curajul și încrederea că acele vise se pot
împlini. Acolo unde părinții nu au reușit, vor să reușească copiii. Dar de unde știm că visele noastre sunt și
ale lor. Sau grijile noastre sunt și ale lor. Ar trebui să fie? Oare nu avem uneori pretenții prea mari de la ei,
aștepări prea mari? Un poet libanez Kahlil Gibran spune: „Copiii voștri nu sunt copiii voștri. Ei sunt fiii și
fiicele dorului Vieții de ea însăși îndrăgostită./Ei vin prin voi, dar nu sunt din voi/Și, deși sunt cu voi, ei nu
sunt ai voștri.”
Copiii sunt responsabilitatea părinților, dar nu sunt proprietatea lor, de copii trebuie să avem grijă,
dar nu într-un mod despotic, ca și cum ei ar trebui să execute orbește comandamentele și regulile noastre.
Pentru că și ei au visele lor, au pasiunile lor, au grijile lor. I-am întrebat vreodată ce griji au, ce probleme
au, de ce le e frică sau rușine? I-am întrebat vreodată cum se simt? În diverse situații? Îi întrebăm: ce notă
ai luat? Ti-ai făcut tema? Ai mâncat? Etc. Dar nu îi întrebăm cum se simt! Ci doar ce fac. Ca și cum asta ar
conta cel mai mult. Ori copiii au și emoții. Mai ales emoții, cu care de cele mai multe nu se pot descurca
singuri. Și mai punem și noi presiune asupra lor. Toți marii pedagogi ai lumii sau scriitori, afirmă că tot ce
au nevoie copiii din partea părinților este dragostea, dragostea adevărată: „Puteți să le dați dragostea
voastră, nu însă și gândurile voastre/Fiindcă ei au gândurile lor./Le puteți găzdui trupul, dar nu și
sufletul/Fiindcă sufletele lor locuiesc în casa zilei de mâine, pe care voi nu o puteți vizita nici chiar în
vis./Puteți năzui să fiți ca ei, dar nu căutați să îi faceți asemenea vouă,/Pentru că viața nu merge înapoi, nici
zăbovește în ziua de ieri”(Kahlil Gibran).
De asemenea, și ei au așteptări din partea părinților, dar părinții nu îi întreabă niciodată. Ce credeți că
vor copiii? Să se simtă bine! Așteaptă validarea lor, adică să fie acceptați și iubiți și valorizați, lăudați.
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Desigur că nu spun că nu îi iubim pe copii, dar o și arătăm cu adevărat? Ei se simt iubiți necondiționat și în
totalitate de părinții lor? Sau numai atunci când fac lucruri bune? Iar dacă nu se simt apreciați, normal că
se refugiază într-o altă lume, virtuală, în filme, jocuri, etc. Poate uneori prea mult. Nu v-ați întrebat de ce?
Poate că lumea reală nu se comportă foarte bine cu ei. Nu-i face să simtă bine. Și cu cât îi pedepsim mai
mult (certându-i, criticându-i) , cu atât mai mult distanța dintre noi se mărește, copiii se îndepărtează de
părinți și se vor refugia în propria lume, unde se simt bine.
În concluzie, ceea ce facem noi pentru a îndrepta comportamentele greșite-pedeapsa nu e bună. Nu
se schimbă nimic. Dar atunci cu ce o putem înlocui, vă întrebați? Cu disciplina. Cu disciplinarea lor.
Probabil mămicile vor asocia disciplinarea de cele mai multe ori tot cu pedeapsa. A disciplina este un cuvânt
care vine din limba latină: discipol și care înseamnă=cel care învață.Deci a disciplina, nu înseamnă a
pedepsi, ci a învăța. Deci dacă rolul nostru este de a disciplina copiii, înseamnă că rolul părintelui este de
a-i învăța. Ori după cum v-am spus noi vrem să-i învățăm lucruri bune, valori, principii sănătoase, nu
bolnave (ca și critica, cearta, lovirea, jignirea, etc), ceea ce se întâmplă în realitate. Aceste metode sunt
considerate barbare și învechite de către societate, putând fi înlocuite cu altele: Timpul alocat copiilor,
Prezentarea foarte clară din partea părinților a așteptărilor lor (dar așteptări realiste) și motivele pentru care
îndeplinirea acestora sunt importante, precum și repetarea acestora, încurajările verbale și gestuale,
ignorarea comportamentului greșit, dacă greșeala nu e așa mare.
Care vor fi efectele acestui comportament? Care sunt efectele diciplinării? În primul rând, copiii se
vor simți bine, și nu rău, precum în cazul pedepsei. În al doilea rând, aceptând-o ca făcând parte din ei, vor
învăța autodisciplina. În al treilea rând, își vor schimba comportamentul (vor fi mai cuminți, mai ascultători,
vor învăța mai bine).În al patrulea rând, și nouă părinților ne va fi mai ușor. În al cincilea rând , relația
dintre părinți și copii se va îmbunătăți. Dacă părinții vor face toate acestea, vor vedea că de fapt copiiilor le
place să fie disciplinați. Ei asta își doresc din partea noastră. Atenție. Depinde cum le-o acordăm: atunci
când au un comportament greșit sau când au făcut ceva bine. Depinde ce vrem să încurajăm. Defectele sau
calitățile lor. Și de multe ori copiii fiind încurajați să facă ceva ce le place, până la urmă vor ajunge să învețe
și ceea ce au nevoie. Dar e nevoie de timp pentru vedea rezultate. Trebuie să avem răbdare, orice
comportament se învață în timp, iar rezultatele nu se văd imediat, ci se văd tot în timp. Și părinții au nevoie
să învețe alături de ei, la început va fi mai greu, dar cu timpul se vor obișnui. E important pentru copii să
trăiască într-un mediu sigur, iubitor, chiar dacă uneori mai apar conflicte deoarece: “Dacă trăiesc în
încurajare, copiii învață să fie încrezători/Dacă trăiesc în toleranță, copiii învață răbdarea./Dacă trăiesc în
laudă, copiii învață prețuirea./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 onestitate, copiii învață
respectul pentru adevăr./Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învață să fie drepți./Dacă trăiesc în bunăvoință
și considerație, copiii învață respectul./Dacă trăiesc în siguranță, copiii învață să aibă încredere în ei și în
ceilalți./Dacă trăiesc în prietenie, copiii învață că e plăcut să trăiești pe lume." De aceea “Copiii învață
ceea ce trăiesc”.
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LECȚIA OMULUI FRUMOS
PROF. MIHAELA BUDEANU MIHALACHI
LICEUL DIMITRIE NEGREANU BOTOȘANI
Educaţia este un procesul de acumulare continuă, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină
pasul cu fiecare etapă de dezvoltare din viaţa copilului. De asemenea, această educație de familie este
permanentă și se concentrează pe interactiune și intercomunicare personală.(E. Burgess, H. Locke). De
acea, familia este liantul între copil și societate, având rol de tampon pentru atenuarea șocurilor dar și pentru
exersarea relațiilor sociale. Involuntar, copilul are alături de el un model pe care îl ia de bun, imitându-l și
identificându-l.
Pe lângă funcțiile biologică, juridică, economică si culturală, functia educativă a familiei are caracter
intențional și are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate. În acest sens, copill nu trebuie
să primească mecanic modele, ci după un ideal de personalitate. Ceea ce ar trebui să ofere părinții este un
fel de capital cultural( Teodor Baconschi). Dacă părinții cred că educatia este un ascensor social, moral ,
profesional,psihic etc, atunci copiii au o sansă. Ei vor sti că fără o scară de valori pe care trebuie să ți-o
însușești, nu e posibilă împlinirea ca om.
Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna copilului. În afară de satisfacerea
trebuinţelor sale de ordin material (hrană, somn, condiţii de locuit, îmbrăcăminte etc.), copilul are nevoie
de un anumit „climat familial“, în care dragostea ocupă primul loc. Îngrijirea făcută fără participare
lăuntrică nu poate satisface trebuinţele copilului.La polul opus se situează dragostea zgomotoasă,
manifestată la tot pasul prin îmbrăţişări şi sărutări care copleşesc copilul. Aceasta este dragostea plină de
slăbiciune a părinţilor care cedează la cel mai mic capriciu al copilului ca să-i demonstreze cât de mult îl
iubesc. Copilul tratat astfel se va transforma într-un mic tiran, care crede că totul i se cuvine, că vrerea sa
este suverană pentru toţi cei din jurul său şi va căpăta trăsături negative de caracter (egoism, vehemenţă,
lipsă de respect etc.), trăsături care, dacă nu se corectează, îl vor pune în conflict cu mediul social.
Relaţiile de afecţiune dintre familie (părinţi, fraţi, surori, bunici, etc.) şi copil trebuie să se bazeze pe
autoritate şi respect. În acest sens, imi amintesc cele trei pilde, privind educatia din familie:
1. Într-o zi locuitorii unui sat au decis să se roage pentru ploaie. În ziua cu pricina, s-au strâns cu toții,
iar un copil a venit cu umbrela. Aceasta e Credința!
2. Când arunci un copilaș în sus, el râde pantru că știe că tatăl său îl va prinde. Aceasta e Încrederea!
3. în fiecare noapte, când ne culcăm, noi nu avem garanția că în ziua următoare vom mai fi vii, dar
noi continuăm să punem ceasornicul pentru ziua de mâine. Aceasta e Speranța!
Cred că în educația de acasă, ar trebui să existe ca suport cele trei valori: credința, încrederea și
speranța. La acestea se adaugă celelalte: Respectul, Cinstea, Toleranța, Munca, Responsabilitatea si mai
presus de toate ...Iubirea. Toate sunt însușite de copil, dacă părintii îl învață să: salute( salutul e primul pas
în respect), să fie corect( pentru a aprecia cinstea), să-i accepte pe cei din jur indiferent de rasă, nationalitate,
convingeri religioase, deficiențe(pentru a fi tolerant), să facă orice lucru cu plăcere, deoarece finalitatea lui
depinde de aceasta(cultul muncii), să se facă util și accepte sarcinile care I se dau( pentru a cunoaște
responsabilitatea) și … mai ales, să prețuiască tot ce e legat de viață( pentru că așa începe iubirea).
Un copil educat de acasă va ști că viața e un dar doar dacă o trăiești frumos: respectând, fiind corect,
empatic, responsabil și strângând în suflet iubirea pentru ceilalti , nu pentru a te bucura singur de ea, ci
pentru a o împărți viețuind.
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CEI 7 ANI DE ACASA PENTRU COPII
PROF. ÎNV. PRIMAR, BUDESCU ANA GEANINA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAŢI
Cei 7 ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima parte a
copilariei. Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii 7 ani de viata ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.
Educatia unui copil nu consta numai in a-l invata sa scrie, citeasca si a deveni un bun exemplu la
scoala. Educatia se reflecta in toate domeniile de dezvoltare: sociala, psihologica, intelectual-cognitiva etc.
Cei 7 ani de acasa sunt adesea caracterizati prin cat de manierat este copilul in interactiunile cu ceilalti.
De foarte multe ori, in special in situatiile in care ne supara atitudinea sau comportamentul unei
persoane ori a unui copil ne gandim ca nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei sapte ani deacasa”. Replicam astfel considerand ca nu a primit o educatie potrivita ori nu si-a insusit diverse norme ori
reguli de politete, in special.
Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini
acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este considerata „culmea achizitiilor”,
este considerata una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate foarte
mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj,
etc.
Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in
special pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui. Bebelusul este atasat
de mama si de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate si exprimate de catre copil in joaca lui si in
comunicarea cu ceilalti. Ticurile verbale, reactia adultilor la diversi stimuli, modul de a raspunde la mediu
le puteti observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi.
La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata.
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami.”
Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine.
Nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. Bineinteles ca asta
nu inseamna ca permanent von fi stresati de cum vorbim, ne purtam ori reactionam la cei din jur, pentru ca
ne va fi foarte greu si chiar ne vom simti obositi la un moment dat. Insa va trebui sa ne impunem anumite
restrictii, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel incat copilul sa poata trage invataminte
atat din situatiile si intamplarile frumoase din viata voastra, cat si din cele negative. Este nevoie de insusirea
responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic ne supravegheaza, ne analizeaza,
interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea in diverse situatii si va fi judecat,
acceptat ori nu in societate.
Ce pot invata copiii in cei sapte ani?
– deprinderi de autoservire
– ordine
– igiena
– curatenie si exprimarea propriilor nevoi
– exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor atat pozitive, cat si negative
– bune maniere si comportament
– limbaj corect transmis (fara greseli de pronuntie, topica ori dezacord dintre partile de vorbire)
– modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator (este
certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeste cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte,
etc)
– consecventa in realizarea unei sarcini
– concentrare a atentiei
– perseverenta in realizarea uneri sarcini
– alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva.
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Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii:
– spiritul de competitie
– altruismul
– cooperarea
– atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc.
Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si pedepsit
destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu va fi
increzator in fortele proprii.
Inainte de a judeca o persoana si de a-i pune o eticheta, ganditi-va ceva mai mult la ceea ce se ascunde
in spatele unui comportament ori atitudine neacceptata de catre ceilalti.
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TIMP DE CALITATE PETRECUT DE PARINȚI CU COPIII
ŞCOALA GIMNAZIALA ŞONA
ÎNVATATOARE: BUDIU MIHAELA
Timpul de calitate reprezintă o componentă esențială în relația dintre părinți și copii. El se regăsește
în orice moment în care părinții și copiii sunt foarte apropiați sufletește, își spun bucuriile, supărările,
așteptările și discută deschis despre ceea ce simt. Copilul, indiferent de vârstă, își dorește să fie ascultat,
încurajat, să simtă că îi acorzi încredere și ajutor în caz de nevoie.
,,Pentru a-şi exersa abilităţile, de la cele din sfera psihică (ce ţin de reglarea emoţiilor sau de
rezolvarea de probleme, de cultivarea răbdării, a negocierii, de stimularea creativităţii), până la cele ce ţin
de motricitate, copilul are nevoie de timp petrecut în tandem cu o altă persoană semnificativă pentru el:
părinte, bunic, frate, prieten, educator. Iar acest timp petrecut împreună cu copilul este necesar să fie de
calitate sau „special”, aşa cum se mai numește în literatura de parenting.”- Oana Calnegru, psiholog.
A te afla doar fizic alături de copilul tău nu înseamnă că petreci timp de calitate cu el. Dacă nu există
preocupări comune cu acesta, copilul va simți distanță între el și părinte, este ca și cum ar fi singur în locul
respectiv. Iar distanța se va accentua dacă părintele nu răspunde întrebărilor adresate de copil sau, mai grav,
îi răspunde într-o manieră respingătoare: ,,Nu ți-am mai spus asta de atâtea ori?”, ,,Nu vezi că nu am timp
de tine?”, ,,Te rog să nu mă mai deranjezi!”. Toate acestea sunt percepute de copil ca respingeri iar psihicul
lui va avea de suferit. Să petreci timp de calitate cu copilul presupune o implicare deplină în activitatea
petrecută cu el, acordându-i atenție exclusivă. Un exemplu de astfel de activitate l-au dat educatoarele fetiței
mele, care, înaintea serbării de Crăciun, când fiecare copil avea prezent lângă el măcar un părinte, au propus
realizarea unui colaj în echipă copil-părinte. Fiecare echipă a primit planșa suport, lipici, hârtie colorată,
forfecuțe, urmând a se realiza un brăduț. Părinții au desenat conturul palmei copilului pe hârtia verde,
decupând apoi împreună cât mai multe mânuțe care, lipite pe planșa suport, dădeau naștere unui brăduț ce
urma a fi și împodobit. Munca și jocul alături de cei mici au luminat fețele tuturor, iar produsul finit a fost
deosebit pentru fiecare echipă în parte, reprezentând rezultatul colaborării copilulul cu părintele. O altă
activitate de acest gen ne-a împărtășit-o o colegă învățătoare, ea rugând părinții la una din ședințe să
confecționeze acasă, împreună cu copiii, câte un ornament de Crăciun. Cât de fericiți au prezentat apoi
elevii, într-o expoziție în clasă, rodul muncii lor în colaborare cu părinții!
Există părinți care sunt foarte mult timp plecați la serviciu iar timpul petrecut cu copiii lor este foarte
scurt. Unii fac greșeala de a încerca să compenseze lipsa lor de acasă cu multe cadouri, nefăcând altceva
decât să transforme copilul într-unul răsfățat, egoist, nemulțumit. Nimic material nu poate înlocui lipsa unui
părinte din viața de zi cu zi a copilului. Așadar, în locul unor atenții materiale, un bun părinte poate citi
copilului o poveste înainte de culcare, poate juca cu acesta jocul lui preferat, poate antrena copilul într-o
activitate plăcută, chiar și de scurtă durată (facem clătite sau fursecuri împreună, reparăm o mașinuță
defectă, asamblăm un LEGO, etc). Discuțiile cu copilul despre cum și-a petrecut ziua respectivă, cum s-a
simțit, care au fost realizările lui, ce anume nu i-a plăcut, îi arată acestuia interesul și dragostea pe care i le
porți, făcându-l să se simtă important și special. Chiar și atunci când copilul a greșit, părintele nu trebuie să
se grăbească cu pedeapsa, ci mai întâi se discută despre situația respectivă iar copilul e ajutat să înțeleagă
ce și unde a greșit, repetarea greșelii putând fi astfel evitată. Pedeapsa nu face altceva decât să întărească
un comportament problematic.
Pentru a contribui la o dezvoltare armonioasă a propriului copil, este necesară încurajarea lui în a
face ceea ce îi place. Fie că este vorba de un sport, de un instrument muzical, de plăcerea de a desena,
copilul trebuie încurajat să-și dezvolte cât mai multe abilități. Doar așa copilul își va găsi activitatea care îi
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place cel mai mult și la care poate să aibă totodată rezultate bune. Copilul trebuie susținut în ceea ce face
și ajutat să își găsească punctele forte și să le identifice și depășească pe cele slabe.
Plimbările în aer liber sau mici drumeții sunt un prilej de a petrece timp de calitate cu copilul.
Mișcarea în aer liber este benefică atât trupului cât și sufletului, aducând liniște și echilibru. Copilul va fi
foarte încântat să alerge și să râdă cu cei dragi, să adune flori, pietricele sau frunze uscate, putând fi astfel
alungate gândurile negative posibil acumulate de-a lungul zilei. Orice discuție cu copilul trebuie să fie
bazată pe sinceritate și să nu lase impresia că îl critici sau judeci.
Psihologul american Michael Thompson, în cadrul unei conferinţe susținute la Cluj, a spus: „Quality
time comes from junk time", adică timpul de calitate vine atunci când te aştepţi mai puţin.
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MODELE DE IMPLICARE PARENTALĂ
ÎN ACTIVITĂȚILE ȘCOLARE CU CARACTER EDUCATIV
PROF. ÎNV. PRIMAR ALINA MARILENA BUDULEANU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 GALAȚI
Părinţii au un rol esenţial în sprijinirea educaţiei copiilor prin colaborarea cu şcoala şi comunitatea.
Parteneriatul şcoală-familie-comunitate este abordat ca o relaţie prin intermediul căreia personalul şcolii
implică familia şi alţi membri ai comunităţii în vederea susţinerii copiilor pentru a avea succes şcolar.
Acesta presupune colaborarea între personalul şcolii şi familii, membrii comunităţii, organizaţii, pentru a
se implementa programe şi activităţi educative în beneficiul elevilor.
Implicarea părinţilor în experienţele şcolare ale copiilor este esenţială pentru succesul elevilor şi
eficacitatea învățării. Colaborarea părinţilor cu şcoala are efecte pozitive pentru cei mici: rezultate şcolare
ridicate, abilităţi de învățare îmbunătăţite, rată de prezenţă optimă, mai puţine probleme comportamentale.
Implicarea părinţilor reprezintă o modalitate de a ajuta copiii în tranziţia acestora prin etapele de școlarizare
și dezvoltare, cu efecte pozitive semnificative.
Literatura de specialitate face precizări asupra modelelor de implicare parentală în activitatea
educativă, teorii experimentate și verificate prin practică educativă personală la nivelul ciclului primar.
A. Modelul sferelor de influenţă suprapuse
Pare a fi „cel mai proeminent şi complet din literatură”, iar multe dintre studiile în domeniu se
raportează la acest model. Teoria sferelor de influenţă suprapuse afirmă că elevii învaţă mai mult atunci
când părinţii, educatorii şi alte persoane din comunitate împărtăşesc scopurile şi responsabilităţile pentru
învăţarea elevilor şi lucrează împreună, nu individual. Ariile care se suprapun sunt familia, şcoala şi
comunitatea. În cadrul zonelor de „suprapunere” au fost identificate următoarele tipuri de implicare:
parentingul, comunicarea, voluntariatul, învăţarea acasă, luarea deciziilor şi colaborarea cu comunitatea.
Validitatea modelului este demonstrată prin analize la nivel internaţional, dar sunt prezentate şi o serie de
provocări rezultate din implicaţiile pe care le au acţiunile consilierului şcolar în parteneriate şi diferenţele
între „şcolile cu performanţe bune şi cele cu performanţe slabe” sau rolul profesorilor.
Reper practic: Pastila de lectură se înghite mai ușor cu un ceai aromat.
Periodic, copiii și părinții sunt antrenați într-o activitate educativă relaxană, denumită generic „Pastila
de lectură”. Pentru a se crea o atmosferă destinsă, sala de clasă este amenajată în stilul unei ceainării și
participanții citesc, la nivel de grupe, savurând ceai aromat. În lipsa decorului specific, copiii și părinții se
pot așeza pe câteva perne. În urma activității, elevii beneficiază cognitiv și aptitudinal, iar câștigurile socioemoționale se împart în mod egal ambelor tabere, adulți și copii.
B. Modelul Hoover-Dempsey şi Sandler
Acesta ilustrează procesul implicării parentale din perspectiva teoretică mai largă a teoriei învăţării
sociale. Comportamentul uman este privit ca parte a unui sistem de relaţii bilaterale între factorii personali
şi factorii de mediu, subliniind contribuţia pe care cultura şi alte variabile legate de contextul de viaţă o au,
ca elemente fundamentale pentru motivaţia în implicarea părinţilor şi tutorilor. Parteneriatul şcoală-familiecomunitate este văzut ca un tip de „relaţie prin intermediul căreia personalul şcolii realizează un parteneriat
cu familia şi alţi membri ai comunităţii pentru a-i ajuta pe copii să aibă succes la şcoală”.
Reper practic: Bibliotecar pentru o zi
Elevii sunt împărțiți în echipe al căror mentor este un părinte. Împreună accesează o activitate de job
shadowing la una dintre bibliotecile din proximitate: cea școlară sau locală, județeană. Copiii devin
bibliotecari sub îndrumarea părinților mentori și înțeleg, astfel, dincolo de plăcerea de a citi, ce este
responsabilitatea de tip social, civic.
C. Modelul reţelelor tematice
Conform acestui model, implicarea parentală este compusă din trei elemente: interacţiunea cu copilul,
disponibilitatea şi responsabilitatea pentru copil. Elementele majore de implicare parentală sunt: importanţa
de a fi un model pozitiv; implicarea împreună cu copiii în activităţi în aer liber, educaţia ca un mijloc pentru
dezvoltarea copiilor din punct de vedere socio-economic, natura evolutivă a rolurilor construite social prin
implicarea taţilor. A fi tată presupune negocierea rolului cu structurile familiei, iar rolurile pot fi conturate
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de o serie întreagă de factori socio-culturali. Conceptul de tată în diferite culturi s-a schimbat în decursul
timpului odată cu schimbările ideologice, modelate de contextul cultural. Pe lângă factorii economici, alţi
factori contextuali, precum: familia, comunitatea, cultura, istoria contribuie la conturarea rolului de tată.
Reper practic: Pe urmele Cireșarilor
După lectura prealabilă a volumelor de aventură ale lui Constantin Chiriță, tăticii pot sprijini
învățătorul în organizarea unei expediții cu tematică desprinsă din sfera peripețiilor Cireșarilor. Elevii
parcurg cu interes escapadele unor copii de vârstă apropiată lor pentru ca, apoi, să participe cu și mai multă
pasiune la activități antrenante de explorare a mediului. Perechi tată-fiu/fiică pot vizita peșteri, pot vâna
comori sau pot escalada versanți accesibili. La final, toți sunt îmbogățiți cognitiv, fizic și emoțional.
D. Modelul Matsagouras
Matsagouras a descris în anul 2005 patru tipuri de colaborare părinţi-profesori pentru a explica
rolurile pe care trebuie să le îndeplinească aceştia: centrare pe şcoală, colaborare, negociere, centrare pe
familie. În timp ce valoarea parteneriatului şcoală-familie este general acceptată, acesta nu poate fi
întotdeauna implementat cu uşurinţă şi eficienţă. Aceasta se datorează diferenţelor de percepţie despre
context şi conţinut între participanţi, lipsei unei definiţii mai clare în literatură a ceea ce înseamnă implicarea
părinţilor, lipsei unor relaţii echivalente între părinţi şi profesori sau barierelor legate de implicarea
părinţilor, precum lipsa de timp a acestora. Lipsa cunoştinţelor şi abilităţilor pentru a realiza astfel de
colaborări de succes reprezintă o barieră importantă. Pe de o parte, părinţii au nevoie de ghidare din partea
profesorilor pentru dezvoltarea copiilor lor. Pe de altă parte, profesorii solicită cooperarea părinţilor, în
condiţiile în care nu au abilităţile necesare pentru a sprijini efectiv această implicare. De aceea, a apărut
necesitatea ca formatorii viitorilor profesori să îi „echipeze” pe aceştia cu abilităţi şi strategii pentru a
dezvolta o comunicare eficientă cu părinţii. Înainte de a crea programe de formare pentru profesori, e
important să fie explorate percepţiile părinţilor şi profesorilor despre rolurile, conţinutul şi contextul
colaborării dintre aceştia. Şcolile au nevoie de metodologii care să asigure un cadru în care să se dezvolte
relaţiile şcoală-familie, astfel încât să se ţină cont de nevoile copiilor, părinţilor, profesorilor şi să crească
participarea părinţilor la activităţile şcolare. Poulou şi Matsagouras consideră că putem înţelege mai bine
relaţiile şcoală-familie prin examinarea credinţelor profesorilor şi părinţilor despre relaţia dintre aceştia,
spre exemplu: percepţiile părinţilor greci asupra profesorilor, asupra propriilor roluri şi responsabilităţi,
implicarea în activităţi şi ariile de cooperare cu profesorii.
Repere practice: programe de mentorat, centre pentru părinţi, programe de voluntariat, oportunităţi
de asistenţă la clasă, programe de vizite la domiciliu, programe de educaţie pentru părinţi, parteneriate din
domeniul afacerilor, management şcolar şi programe de tutorat
Mama este doamna învățătoare. Doamna învățătoare este mama mea. Cadrul didactic, de comun
acord cu părinții interesați, organizează un schimb util de experiențe între tutori și profesori. Părinții învață
să fie profesori, profesorii învață să fie părinți: un părinte poate susține o activitate demonstrativă de câteva
minute și profesorul poate însoți copiii în parc sau la spațiul de joacă.
E. Modelul dezvoltării de alianţe la nivel comunitar
Fiecare stadiu de dezvoltare a parteneriatului conţine o sarcină sau tensiune centrală. Pe parcursul
rezolvării acestor aspecte, persoanele pot merge la nivelul următor în cadrul dezvoltării. Eşecul în
negocierea unei provocări anume poate însemna lipsa dezvoltării şi eşecul unei iniţiative de colaborare.
Există cinci tipuri de tensiuni ale relaţiilor parteneriale specifice: încredere şi interes versus neîncredere şi
dezinteres; compromis versus conflict sau ieşire; asumarea angajamentului versus ambivalenţă;
întreprinzător versus descurajare şi tranziţie versus stagnare. În fiecare stadiu, consilierul poate urma paşii
„reciprocităţii culturale”, care presupune un proces de autoconştientizare şi sensibilizare în legătură cu alte
persoane. Paşii includ: identificarea valorilor şi a presupunerilor fiecăruia dintre cei implicaţi asupra unui
aspect anume; verificarea valorilor şi importanţei acestora pentru fiecare dintre parteneri şi pentru
parteneriat; respectarea şi verbalizarea diferenţelor culturale identificate anterior; discutarea şi stabilirea
unor modalităţi de adaptare a interpretărilor sau recomandărilor generate de colaboratori pentru atingerea
obiectivului.
Reper practic: Clubul bunicilor cărturari
Părinții sprijină învățătorul în organizarea și gestionarea unei biblioteci a clasei. Se amenajează un
colț de lectură: scaune, perne, așternuturi comode, pături. Periodic, bunicii și bunicuțele vin și le citesc
nepoților o carte. După lectură, bătrânii antrenează copiii în jocuri didactice: jocuri cu măști, jocuri de rol,
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repovestire pe baza cardurilor cu imagini, imaginarea unui alt final, crearea unor noi povești cu transferul
personajelor dintr-un fir epic în altul.
O bună relație părinți-învățător este esențială dezvoltării optime a copilului. Depinde întru totul de
măiestria cadrului didactic și de disponibilitatea tutorilor ca elevul să aibă un parcurs școlar ascendent,
motivant, încărcat de reușite.
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR BUGHIU DELIA-MARIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂDĂRAS, BIHOR
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein
Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte
a copilăriei. Regulile de comportament și educație oferite în primii ani de viață ai copilului sunt definitorii
pentru formarea lui ca adult. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică,
intelectual-cognitivă, etc. Cei șapte ani de acasă sunt caracterizați de gradul de maniere pe care copilul le
manifestă în interacțiunea cu cei din jurul său., în diferite situații.
Părinții reprezintă primii mentori reali din viața copilului, ajutându-l să găsească primele repere de
orientare în lume, furnizându-i primele infomații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și
din societate, oferindu-i primele sfaturi și reguli de conduită. Părinții trebuie să fie conștienți de influența
pe care o exercită asupra copiilor lor, să înțeleagă că de modul lor de adaptare la cerințele societății depinde
și educația micuțului care este centrul universului pentru ei. Este necesar ca părinții să înțeleagă că trebuie
să pregătească un copil pentru o societate viitoare, nu pentru cea de acum.
Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii
adecvate în diferite situaţii.
Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului;
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).
În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce
coerenţă și disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă
sănătos.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Comunicarea dintre părinți și copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de
sine. Pentru ca să-i înțeleagă, părinții trebuie să-i ajute pe copii să-și exprime emoțiile fără teamă. Ar fi bine
ca părinții să stimueze copilul să vorbească despre ceea ce-l preocupă fără să recurgă la întrebări care l-ar
face pe copil să se simtă ca la un interogatoriu.
Foarte importante în educația copilului sunt și activitățile pe care le desfășoară împreună cu părinții
după terminarea programului colectivității în care este integrat. Activitățile propuse copiilor țin de
imaginația, inspirația și priceperea fiecărui părinte, precum și de interesele și particularitățile de vârstă ale
copilului, dar ele trebuie să aibă o oarecare continuitate cu ceea ce copilul a învățat în colectivitate.
Unele dintre însușirile dobândite în acești șapte ani, devin stabile pentru tot retul vieții - spiritul de
competiție, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de diferite sarcini, iar altele influențează
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat des, devalorizat și pedepsit destul de des se va adapta mai greu
într-un grup, va avea tendințe de a încălca normele și regulile de comportament sau nu va avea încredere în
forțele proprii.
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În concluzie, părinții sunt cei care au o foarte mare influență asupra copiilor în primii șapte ani de
viață, când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei odată cu integrarea în
societate. Este important să le fie transmise copiilor învățămintele care sunt considerate a fi necesare pentru
a-l ajuta pe copil să devină un om responsabil, respectuos și demn de respect la rândul său, deoarece, așa
cum spunea Eugen Heroveanu : “Copilăria este o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru
cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală și plină de armonie.”
Bibliografie:
 Educația timpurie în România, Step by step-IOMC-UNICEF, Vanemonde,2004
 Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2004
 Vrășmaș Ecaterina Adina, Consilierea și educația părinților, Editura Aramis, București, 2002
 Ciofu Carmen, Interacțiunea părinți-copii, Editura Amaltea, 1998
 www.copii.ro
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
BUHUSI LUCICA
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
BIBLIOGRAFIE
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EDUCATIA IN FAMILIE
PROF. PSIHOPEDAGOG: BUHUȚAN DANA MARIA CLAUDIA
„Copilăria e o lume aparte, pentru noi o lume fantastică , ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală și plină de armonie”. ( Eugen Heroveanu).
Educația este o activitate specializată, specific umană, care mijlocește și diversifică raportul dintre
om și mediul său, favorizând dezvoltarea omului prin intermediul societății și a societății prin intermediul
omului.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieții pentru educație, pentru formarea și instruirea
caracterului psiho-social.Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta
atât direct , prin acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate cât și indirect , prin modele de conduită oferite de
membrii familiei. In familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorința sa de participare
la viața socială, culturală, și politică a țării sale. In familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se
definească prin jocul imitațiilor, comparațiilor și își însușește modele la care se poate referi în mod constant
în devenirea sa ca adult.
Familia este matrice de viață fundamentală pentru existența și formarea personalității copilului.
Aceasta exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoștințele despre
natură, societate, deprinderi igienice, obișnuințele de comportament sunt datorate educației primite in
familie. Tot familia se preocupă și de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor, ea le dezvoltă spiritul
de observație, memoria și gândirea.
Strategiile educative la care se face apel in familie determină în mare măsură dezvoltarea
personalității, precum și rezultatele școlare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral.
Familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care unește soții și descendenții acestora prin
raporturi strânse de ordin biologic, economic și spiritual. Aceasta asigură sentimentul siguranței și îi ajută
să depășească obstacolele inerente vieții. Educația în familie, cei 7 ani de acasă, influențează puternic
existența individului. Părinții sunt modele pe care copiii, conștient sau inconștient , le văd cu ochii minții
și le urmează.
Climatul educațional familial cuprinde ansamblul de stări psihice, modurile de relaționare
interpersonală,atitudini ce caracterizează grupul familial o perioadă mare de timp. Acest climat poate fi
unul pozitiv sau negativ.
Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copilului, ea asigură hrana și îmbrăcămintea și oferă
condiții cât mai bune de odihnă. Tot in familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament
: respect, politețe, cinste, sinceritate, decența in vorbire, atitudini și cumpătare. Familia indrumă copilul să
fie sociabil, să fie bun coleg și prieten. Părinții sunt primii dascăli, care au o responsabilitate socio-umană
și a căror educație lasă amprente, uneori pentru toată viața. De familie depinde dirijarea judicioasă a
maturizării psihice a copilului.
Primii ani de viață, constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică și de construcție a
personalității . Elementele care reprezintă mediul social si contribuie la modelarea unei persoane sunt
familia, școala, prietenii și colegii, comunitatea apropiată, modelele și valorile sociale, imaginea despre
lume. Este totodată perioada în care se construiește sau nu, simțul coerenței și primele modele ale relațiilor
cu ceilalți.
Expresia „cei 7 ani de acasă” este utilizată în general unei persoane într-un context anume. Încă de
la naștere, fiecare etapă din viața copilului își pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice și
intelectuale. Un copil de 6-7 ani trebuie să aibă dezvoltate in principal prin educația primită „acasă” , un
anumit grad de autonomie, un nivel rezonabil de politețe, un limbaj dezvoltat, un grad de dezvoltare
emoțională care să-i dea posibilitatea de a-și controla fricile, emoțiile și capacitatea de relaționare
socială.Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relația afectivă cu părinții.
Educația trebuie adaptată etapelor de dezvoltare ale copilului.Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a
educației pe care părinții o oferă copilului în prima parte a copilăriei. Regulile de comportament și educație
oferite în primii 7 ani de viață ai copilului sunt definitorii pentru formarea ca adult . Educația se reflectă în
toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă, etc.
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Mediul familial reprezintă unul dintre factorii decisivi ai formării armonioase a copilului, în primii
ani de viață și nu numai. Un mediu familial propice, prietenos și deschis contribuie din plin la dezvoltarea
echilibrată emoțională și socială a viitorului adult.
BIBLIOGRAFIE
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAREA ADULTULUI DE MAINE
PROF. INV. PRESC. VINT MARIA
PROF. INV. PRESC. BUICULESCU ROXANA
C.N. GIB MIHAESCU DRAGASANI
G.P.P. NR. 1 DRAGASANI
In educarea ,,puiului de om”, parintii , educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace
importante de educatie si instructie.
Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
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 ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea
psihopedagogica, experienta.
Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.
In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.
Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.
Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in
formarea profilului moral al copilului.
*,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,,gastile “ si ,,bandele”
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent.
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici
un parinte pentru copilul sau.
*,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va
fi neajutorat , un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de
scoala sau mai tarziu la locul de munca.
*,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu
a judecatorului.
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*,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi.
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la
invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.
Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
Un proverb spune :,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul”

BIBLIOGRAFIE:Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005
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MAMA, ZÂNA CEA BUNĂ
AUTOR: BUJOR FLORENTINA
PROF. ÎNV. PRIMAR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BALC
Mama, acel sodat veșnic la datorie , mereu cu gândul la binele, sănătatea, bucuria și mulțumirea
micului său univers, familia , această zână bună este un element important, indispensabil al societății și
chiar, am putea spune de bază.
Mamele , aceste ființe fragile, au cea mai importantă misiune. În mâinile lor stă viața și dezvoltarea
individului și implicit a societății. Tot ele sunt menite să participe , să susțină și să întrețină interesul copiilor
pentru tradiții, educație, valori naționale. De capacitatea lor de acțiune și înțelegere, de puterea lor de
adaptare la nou, la schimbările care au loc în societate, depinde , în mare măsură reușita următoarei
generații. Atunci când în fața noastră avem mame care sunt capabile să-și analizeze copilul , să
conștientizeze nivelul la care acesta se află, să înțeleagă și să aplice recomandările specialistului , rezultatele
nu întârzâie să apară.
Pentru a putea obține un partener de nădejde în educarea tinerei generații , în procesul de educare a
copiilor, comunicarea strânsă, informarea periodică și chiar mici cursuri de prezentare a unor metode de
abordare a unor situații mai dificile în relația părinte-copil ar putea să dea rezultate foarte bune. Mamele
pot fi un element cauzator de progres sau dimpotrivă , unul care fără să vrea să conducă spre stagnare,
dezinteres sau chiar regres. Cred că este tot mai important să ne apropiem de părinți, să le prezentăm
situațiile și metodele de rezolvare pe înțelesul lor pentru a fi de folos propriilor lor copii pe care , cu
siguranță îi apreciază și le doresc tot binele din lume.
Ședințe cu părinții, vizite la domiciliu, întâlniri virtuale, vizite la școală sau un apel telefonic ar putea
fi de mare ajutor în foarte multe cazuri. Când situațiile se schimbă mai mult și poate la o scară mai mare, o
bună metodă de soluționare ar putea fi proiectarea unor întâlniri tematice cu scop precis în care să fie
detaliate exemple de rezolvare a problemelor observate. De multe ori simpla citire a unor referate nu atrage
atenția subiecților și aceștia nu reușesc să acumuleze informațiile cheie. Discuții deschise, dialogul,
dezbaterea, jocul de rol ar putea însufleți atmosfera, solicitând atenția tuturor actorilor implicați și oferindule posibilitatea să se deschidă mai mult, să înțeleagă și să poată accepta mai ușor problema știind că există
soluții care vor conduce la soluționare.
Putem fi mai buni ajutându-i pe celalți să devină mai buni.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, BUJOR MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIPOTE
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, deoarece
ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfacute nevoile fiziologice și sociale și
implinește etapele întregului său ciclu de creștere.
Părinții sunt primii educatori din viața copilului, primii mentori reali ce le călăuzesc pașii în educația
celor șape ani de acasă. Familia având ca obiectiv principal în această etapă de educare a copilului, păstrarea
sănătății, creșterea normală și călirea organismului. În acest sens se asigură un program zilnic bine pus la
punct care să respecte orele de somn, activitățile de joc, plimbare și masă. Altfel spus, „școala primilor ani
de viață” pune bazele unei viitoare conștiințe, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca
persoană cu statut social.
Părinții trebuie să devină conștienți de influiența pe care o exercită în viața copilului, să cunoască
faptul că educația dată propriului copil este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită
de celelalte, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.
Incepând cu primii ani de viață, copilul preia de la parinți gesturi, atitudini, limbaj, exemple de
comportamente pozitive ca: sârguința, cinstea, politețea, sociabilitatea, inițiative creatoare, dispoziția de
colaborare. Toate acestea cer calm, înțelegere, răbdare, dragoste față de copil. Nu frica, nu teama trebuie
să-l determine pe copil să facă fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie să existe un cod de conduite
bazat pe egală respectare atât de copil cât și de părinți.
Dragostea de „bine”, de adevăr, are nevoie mai ales de acțiune, de descoperire a virtuțiilor de către
copil. Greșesc acei părinți, care le interzic copiilor de a apuca, de a desface jucăriile, de a le pipăi, a le privi
și chiar de a le izbi. Activismul precum și curiozitatea acută de a cerceta tot ce-i înconjoară trebuie stimulate,
încurajate, ințelegând copilul ca pe o ființă autonomă.
Cultivarea dragostei față de frumos se realizează tot în familie prin pregătirea bunului gust al copilului
față de ținuta și locuința sa, precum și a relației frumoase cu cei din jur. Orice experiență de viață, orice
relație afectivă vor fi resimțite în funcție de bazele oferite de familie.
Astfel, pe cei șapte ani de acasă nu-i primești la nicio școală, dar reprezintă singurul pașaport
recunoscut în întreaga lume!

2018;
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR CU CES
PROF. BUMBU MARIA-CORINA
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA NR. 1 BISTRIȚA
Familia este unul dintre factorii importanți care contribuie la dezvoltarea unei persoane şi la starea ei
de sănătate.
Familia exercită o influenţă deosebită asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar
familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului,
simţul moral, estetic etc. Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din
punct de vedere fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă. Aici se formează regimul de
viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formează primele deprinderi de igienă personală
şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.
Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de
făcut. Predând într-un centru de educație incluzivă, cu elevi cu dizabilități , deseori am întâlnit acest aspect.
Există numeroase situații in care copii trăiesc într-un mediu familial subcultural cu multiple carențe care își
pun amprenta asupra dezvoltării copiilor.
Școala este interesată sa colaboreze cu familia, să-si facă din ea un aliat, pentru ca acțiunea sa
educativa să fie mai profundă și de durata. Dacă ar fi să identific bariere care împiedică o bună relație
scoală-familie, acestea ar fi:
- Barierele care țin de situația materială și socială a părinților(resurse materiale restrânse, familii
numeroase, apartenența la grupuri de risc social etc.);
- Barierele care țin de personalitatea fiecăruia: lipsa de încredere în sine a părinților , studiile reduse
ale părinților, chiar stima de sine redusă a acestora etc.;
- Atitudinea profesorilor, refuzul implicării părinților, prejudecățile, neîncrederea în capacitățile
părinților etc.
Relaţia școlii cu părinţii copiilor cu CES este nu numai benefică, ci şi necesară, ea furnizând
informaţii privind specificul dizabilităţii copilului, adaptarea la viața școlară, susținere a acțiunii educative
și terapeutice. De-a lungul activității mele didactice am recurs la modalități diferite prin care am încercat
să implic familia în viața școlii:
-

Participarea la ore alături de profesori;
Activități de voluntariat în școală;
Vizite acasă în familie;
Activități de mentorat;
Cursuri pentru părinți.

Una dintre cele mai importante constatări ale programelor vizând implicarea părinților în educație
este acea că părinții copiilor dezavantajați își aduc o contribuție pozitivă la performanțele școlare ale
copiilor dacă sunt susținuți și dacă beneficiază de încurajare. Bineînțeles interesul crescut față de educație
al părintelui, față de școală, colaborarea cu profesorii, are ca efect imediat creșterea interesului copilului
său față de activitatea școlară.
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UN COPIL „BINE CRESCUT”- CEI 7 ANI DE-ACASA
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR BURTESCU VESNA SLAVIŢA
GRĂDINIŢA P. P. ”SFÂNTUL STELIAN” MOLDOVA NOUĂ
”Cei 7 ani de acasă” – reprezintă cea mai frumoasă perioadă din viața unui om, o perioadă fără griji,
fără examene, fără responsabilități prea mari, o perioadă de formare a personalității, a caracterului.
Expresia „cei 7 ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane întrun context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal
prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie
ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care
să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.
Educația primită în familie și principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod
tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rândui, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă
noi.
Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor
şi a celui/celei care serveşte masa.
Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.
Gradinița, școala sau oricare altă instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de
acasă, acestea doar o pot perpetua.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROPUNĂTOR: PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR:
BURCICĂ LILIANA CRISTINA
GRĂDINIȚA CU PN NR. 2 PERII-BROȘTENI
JUDEȚ: TELEORMAN
,,Un copil este ca o sămanta de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde de
grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de furtună şi
de soare prea tare. E atât de plăpândă…
Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va mai rămâne în urma ta?”
Irina Petrea
După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe
în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă.
Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral 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 formare dupa un anumit ideal de personalitate.
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. Familia are nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele
ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare
educării copiilor. Educatorii profesionişti suntem noi. De aceea avem datoria ca prin activităţile ce le
desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în procesul educaţional.
Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie
solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut
iniţial.
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. Individul va repeta şi va imita
persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Calitatea educaţiei primate 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, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa de comunicare.
Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata şi respect. Familia este unicul
loc unde omul se simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump 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.
De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi familiilor
acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează colectivul de
părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. Stabileşte un program de activităţi
cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi extracurriculare.
Ţine 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 s-a dovedit a fi
eficient şi multumitor pentru ambele părţi.
Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluator ai
copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului din care
face parte.
Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia.
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Dacă familia va fi implicate de la început în programul educative, ea va percepe corect importanţa
colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi
constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă.
Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de comportare va
scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a educaţiei
sale.
Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordinate noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat în
familie.
Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate aspectele, considerate pe buna dreptate, cel mai
mare dascăl!
CONCLUZII
* Mulţi părinţi pretind că îşi cunosc bine copiii, dar nu ştiu să acţioneze;
* Unii părinţi folosesc pedeapsa corporală în aplanarea conflictelor;
* Alti părinţi pun accent pe asigurarea condiţiilor materiale, copiii fiind frustraţi pe plan afectiv; *
Unii părinţi se bazează şi pretind doar intervenţia educativă a grădiniţei, necunoscând strategii adecvate de
acţiune pozitivă în relaţia cu copiii lor.

BIBLIOGRAFIE:
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GRADINITA pregateste copiii pentru “adaptarea scolara”, adaptare care implica actiunea de
modificare, de transformare a copilului pentru a deveni:
* “apt pentru” scoala;
* “capabil de” a face fata cerintelor instructiv-educative;
* “de a fi compatibil” sub aspectul disponibilitatilor bio-psiho-sociale;
* “in acord cu” normele si regulile pretinse de programa scolara pentru dobandirea cu succes
a “statutului” si “rolului de elev”.

CONCLUZII
* Multi parinti pretind ca isi cunosc bine copiii, dar nu stiu sa actioneze;
* Unii parinti folosesc pedeapsa corporala in aplanarea conflictelor;
* Alti parinti pun accent pe asigurarea conditiilor materiale, copiii fiind frustrati pe plan afectiv; *
Unii parinti se bazeaza si pretind doar interventia educativa a gradinitei, necunoscand strategii adecvate de
actiune pozitiva in relatia cu copiii lor.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. PREȘCOLAR BUSLIG DALMA MÁRIA
Reușita în viață este garantată de modul în care sunt educați și îngrijiți copiii la vârsta fragedă, mai
ales a celor care provin din familii cu situații sociale dificile. Membrii acestora rămân baza dezvoltării
sănătoase, copiii având nevoie de mai multe „ingrediente” pentru a duce o existență fericită și pentru a
atinge succesul în viață. Rolul educației este foarte importantă în viața omului. Părinții sunt cei care iau tot
felul de decizii ce influențează într-o măsură sau alta viitorul celor mici. Educația corectă a copilului
reprezintă cheia succesului în viață, fiind utilă în cadrul procesului de maturizare.
Educarea copilului începe încă de la naștere. Acest lucru ajută la modelarea personalității omului.
Așadar, familia exercită o influență adâncă asupra copilului, care acumulează din acest mediu o mulțime
de cunoștințe, atitudini, deprinderi, modele și obișnuințe de comportament.
Educația în familie este vitală în dezvoltarea fizică și psihică a fiecărui copil. Cel mai eficient mod
de a-l trata este cu iubire, compasiune și înțelegere. Pedepsele îl vor îndepărta de părinte și îl vor învață
cum să mintă și să încerce prin orice mijloc să nu fie prins. Implicarea părinților în educație este obligatorie
dacă vor să-și transforme proprii copii în oameni responsabili și conștienți, care să prețuiască lucrurile bune
în viață și care să știe cum să se descurce perfect în orice situație. Părinții trebuie să petreacă cu copii lor
cât mai mult timp, ca legătura dintre ei să devină cât mai strânsă. Dragostea părintească este foarte
importantă, acest element fiind obligatoriu în educație.
Pentru a educa un copil în direcția bună, părinții trebuie să-i îndrume cu multă înțelepciune, să nu fie
prea permisivi. Uneori, trebuie să le refuze accesul la anumite lucruri și să le spună „nu”. De asemenea, tot
în seama educației parentale cade și crearea unui set de reguli și limite pe care cei mici trebuie să le aibă.
Părinții trebuie să fie parteneri de încredere în educarea copiilor și sunt obligați să creeze un mediul familial
echilibrat, prielnic dezvoltării și educării copiilor. Strategiile educaționale utilizate de unii părinți, chiar
dacă sunt bine intenționate, chiar dacă au avut efecte pozitive în anumite cazuri particulare, nu duc
întodeauna la obținerea unui optim educațional, care să favorizeze dezvoltarea personalității.
Comportamentele educaționale ale părintilor, chiar dacă sunt bine intenționate, pot avea efecte negative
asupra copiilor, din cauza neadecvării lor, a particularităților de vârstă si individuale, la situații concrete de
actiune, la sistemul de cerinte adresate copiilor, etc.
Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acțiuni
mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii familiei,
precum și prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinți-pe care copiii
le preiau prin imitație și învățare-precum și climatul socioafectiv în care se exercită influențele educaționale
(,,cei sapte ani de acasă” )constituie primul model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind
formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și
valori sociale. Este unanim recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie, mai
mult sau mai puțin conștientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalității, precum și rezultatele
școlare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral.
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„VIAȚA ESTE UN JOC”
FORMAREA PERSONALITAȚII ARMONIOASE A COPILULUI
PROF. INV. PREȘC: BUTAȘ FLORICA CLAUDIA
LICEUL GRECO-CATOLIC „IULIU MANIU” ORADEA
Gândindu-mă la tema proiectului, „Cei șapte ani de acasă”, am reflectat, preț de câteva momente și
mi-am amintit de discuția pe care am avut-o cu o fetiță, care mi-a spus într-o zi la telefon: „Îmi voi cumpăra
un ponei, de culoare neagră, și voi veni repede până la tine și apoi mă întorc acasă, nu stau mult!”
Această afirmație mi s-a părut foarte interesantă, desigur ea voia să spună că dorește să ne întâlnim
și neavând alte soluții viabile la îndemână a descoperit modalitatea, cea mai potrivită prin care își poate
atinge scopul – întâlnirea noastră.
Pornind de la expresia din titlu aș putea spune că, prin diversele noastre tatonări asupra realității pe
care o trăim și o experimentăm la nivel fizic, prin multitudinea de soluții pe care încercăm să le definim, a
algoritmilor de rezolvare, prin încercările de schițare a graficului de acțiune într-o situație sau alta, în care
ne aflăm în punctul X pe axa existenței noastre, am putea înțelege semnificația expresiei „Viața este un joc”
Prin gama diversificată și extinsă de soluții, oportunități, căi de acțiune, exprimate în funcție de
experiența personală, de mediul socio-cultural în care ne-am format ca și individualitate, nu facem altceva
decât să încercăm diversitatea „jocului” în/pentru viața noastră, pentru devenirea noastră.
În urma experienței de activitate cu copilași cu vârste de la 3-6 ani, precum și cu cei de 7-14/15 ani,
am înțeles că dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor, găsirea de soluții la situațiile conflictuale,
uneori apelul la „a lua distanță” și a privi la rece situația, pentru a găsi cele mai potrivite modalități de
rezolvare, poate primi sensul de „joc”. Apelând la gândirea laterală, ca modalitate de abordare a realității,
descoperim idei, resurse și modalități de acțiune prin care ne lansăm în trăirea noastră concretă în viața de
zi cu zi.
Într-o primă fază suntem înclinați să spunem, viața nu este numai joc, precum nici orice joc este viață,
însă privită din perspectiva definirii, a construirii mediului proximal, mediu în care trebuie să devenim
constructori, în sensul cel mai profund, ai realității, ai societății, ai mediului în care ne face plăcere să trăim,
să conviețuim.
Astfel făcând o analogie între soluția găsită de fetiță, care știa că trebuie să găsească modalitatea
potrivită care să îi asigură autonomia personală, independența în acțiuni, abilități ce constituie definirea
stimei de sine, dobândirea încrederii în forțele proprii toate reflectându-se în conturarea și dezvoltarea
personalității armonioase a ființei umane, aș putea conchide că „viața este un joc”. Și această afirmație
primește sens în măsura în care reușim să nu ne identificăm cu status-rolul pe care îl avem de îndeplinit în
diversele etape ale existenței noastre.
După părerea mea, ceea ce ne definește la nivel personal este tipul de relație pe care îl abordăm, pe
care îl promovăm, atât pe orizontală, cu frații noștri cât și pe verticală cu Domnul – Creatorul nostru. Fetița
nu a avut o altă intenție decât pur și simplu să „onoreze” o relație, să transmită prin tot efortul său de
raționalizare și problematizare că „această întâlnire este importantă pentru ea, și că, în ciuda faptului că a
trecut mult timp de la ultima întâlnire, pentru ea relația, experiența nemijlocită sunt esențiale” iar după
împlinirea acelei îndatoriri, ea se întorcea acasă. Este evidentă lipsa motivației de obținere a recompensei,
fiind pur și simplu exprimarea dorinței sincere de a ne întâlni și de a demonstra că se poate „gospodări”
singură în diferitele situații pe care le întâlnește în viață.
Citind această experiență prin lumina Evangheliei, mi-am amintit de fragmentul biblic în care, fiind
întrebat Isus Hristos despre cine este cel mai mare în Împărăția cerurilor, El pune în mijloc un copil, spunând
„cine nu va deveni ca acest copil nu va intra în Împărăția Cerurilor” (cf. Mt. 18, 3). Vedem așa-dar nevoia
întoarcerii la puritatea originară, la refacerea legăturii cu Domnul-Creatorul nostru fără a ne ascunde ca și
Adam în grădina Edenului, de teamă că suntem goi. (cf. Gen. 3, 9-10)
Privind cu detașare, fără dorința de posesie, față de lucruri și persoane, putem interpreta semnele
timpului, istoria vieții noastre în lumina Domnului, care în momentul creării omului, ne spune Sfânta
Scriptură: „(...) luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de
viață și s-a făcut omul ființă vie” (Gen. 2,7), descoperind în acest pasaj evanghelic multiple valențe ale
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„vieții ca joc”, contribuind prin întreg demersul instructiv-educativ din grădiniță și printr-un parteneriat
solid cu familia preșcolarilor la formarea armonioasă a personalității copilului.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
BUTIRI ALEXANDRA IOANA
Am să încep să descriu acest articol printr-un citat tare drag mie: ,,Diploma celor șapte ani de acasă
ai copilului exprimă calificativul părinților.” (Valeria Mahok), așadar, totul pornește de la părinți!
În continuare am să descriu cât de importantă este educația pe care o primim de la cei care ne-au dat
viață și nu numai (bunici, mătuși, unchi sau în grija cui este lăsat copilul). Părinții sunt primele persoane
care doresc să le ofere copiilor cele mai bune exemple ca să devină oameni buni și înțelepți. Cel mai
important rol în evoluția psihică și fizică a copilului îl au exemplele pozitive pe care le primesc din familie,
deoarece la această vârstă, rolul exemplului este foarte important.
Părinții îi învață încă din primi ani de viață pe copii să înțeleagă ce este ,,bine" și ce este ,,rău", ce
este ,,permis" și ce este ,,interzis". Pentru unele fapte și acțiuni, copiii sunt încurajați și lăudați, iar pentru
altele sunt mustrați de către părinți. De asemenea rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte
dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, emoţional, moral şi spiritual-estetic.
Totodată responsabilitatea părinților în ceea ce priveşte educaţia copilului său este una uriaşă. În mare
parte cazurile de neadaptare social, depresie, dependență, delicvență, perversiune, sinucideri, din rândul
tinerilor (și nu numai), au ca substrat lipsa educaţiei familiale corecte și sănătoase. Sunt cazuri care din
nefericire nu au de unde să primească și să învețe cele mai bune exemple, din pricina faptului că au fost
abandonați sau nu au părinți care la rândul lor să le ofere cele mai bune exemple de comportare. În astfel
de cazuri ei ajung ori să se autoeduce în sens pozitiv sau să cadă în cealaltă extremă, rea și urâtă din toate
punctele de vedere.
Familia are un rol deosebit de important în dezvoltarea omului de mâine, începând din primii ani de
viaţă, continuând cu parcursul întregii perioade şcolare pe care le va urma și până la viaţa adultă. Există
mulţi factori pozitivi sau negativi care pot conduce la apariţia unor disfuncții 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 și respect, dacă membrii familiei din care face
parte nu trăiesc în armonie, nu duc o viaţă onestă, dacă părerile celor doi părinţi şi ale celorlalte persoane
în grija cui este lăsat copilul referitoare la educaţia copilului nu sunt convergente, dezvoltarea copilului are
de suferit.
Așadar, rolul pe care îl are familia în dezvoltarea copilului de mâine este deosebit de important, fără
ea este destul de greu ca un copil să ajungă un om bun, dar nu și imposibil. Acest fapt depinde în primul
rând de anturajul în care va intra copilul, dacă va primi exemple bune sau rele. Dar nu în ultimul rând dacă
copilul va ști cum să achiziționeze cele observate sau oferite exemplu de către cei care fac parte din viața
și mediul lor.
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DREPTURILE OMULUI ŞI ALE COPILULUI
ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ,
DIN PERSPECTIVĂ TEOLOGICĂ
PROF. BUTNĂRAȘU CONSTANȚA CAMELIA,
LICEUL TEORETIC ,, EMIL RACOVIȚĂ,, GALAȚI
Conştiinţa creştină vede în viaţă un dar divin fundamental şi o consideră drept datorie morală. Viaţa
umană, ca cel mai mare dar făcut omului de Dumnezeu, este atât de preţioasă pentru că tot ce face şi creează
omul se datorează, în primul rând, faptului că este fiinţă vie, că este purtător de viaţă.
Dumnezeu nu este numai dătătorul vieţii, ci şi Cel care poartă grijă de viaţa noastră.
Nici după ce omul a păcătuit, Dumnezeu nu a încetat să asigure omului viaţa, căci Dumnezeu este
„apărătorul vieţii” (Ps. 26, 2). Cel dintâi drept fundamental al omului este dreptul la existenţă şi, deci, la
viaţă.
Dreptul la viaţă constă în îndreptăţirea pe care o are fiecare persoană umană de a trăi şi de a i se
respectă viaţa de către semenii săi. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, darul vieţii sale fiind
împodobit cu atributele superioare ale cugetării şi sensibilităţii, cu puterea de a înţelege, de a cunoaşte, de
a vibra în faţa suferinţei, bunătăţii sau frumuseţii şi tinde spre asemănarea cu Dumnezeu.
Numai legătura cu Dumnezeu îl menţine şi-l promovează pe om în viaţă. Omul este creat pentru
veşnicie, iar viaţa lui trebuie să o trăiască în perspectiva mântuirii.
În contextual actual, societatea contemporană oferă cele mai izbitoare contraste: oamenii care posedă
averi fabuloase şi se scaldă într-un lux revoltător stau indiferenţi alături de semenii lor care nu au nici cel
mai simplu adăpost, locuind realmente, sub cerul liber şi, care nu au altă vină decât aceea de a fi săraci;
copiii care au devenit o povară pentru familia lor.
În locul însănătoşirii morale a membrilor societăţii se cultivă degradarea morală prin formarea unor
practice specific păgânismului ca de exemplu, desfrâul sub toate formele lui cele mai hidoase: prostituţia,
homosexualitatea, dar şi un prozelitism exacerbat, care-l îndepărtează pe om de adevărata credinţă şi
învăţătura morală.
Crima, acest păcat strigător la cer, este comisă la cote alarmante, până şi de mamele care-şi ucid copiii
în pântece, sau de fiii care ridică viaţa celor care le-au dat viaţă.
Astfel, pe lângă îngrămădirea în suflet a tuturor celorlalte stricăcioase patimi, să dobândim şi
indolentă, indiferenţă faţă de suferinţa aproapelui, silă faţă de linişte, de cercetarea sinelui şi de rugăciune.
Moartea a provenit din păcat, dar trebuie adăugat faptul că păcatul rezidă de asemenea în moarte . Sfântul
Apostol Pavel scrie: “Pentru că precum a împărăţit păcatul prin moarte, aşa şi harul sa împărătească prin
dreptate, spre viaţa veşnică, prin Iisus Hristos, Domnul nostru”. (Rom. 5, 21)
Dacă constituţiile moderne, care au proclamat egalitatea tuturor oamenilor în faţa legii admiteau ca,
nu toate fiinţele umane au aceleaşi drepturi, diferenţele de rasă, de sex, de religie, de avere, au fost adesea
propuse drept criteriu care să justifice asemenea inegalităţi.
Prin urmare, persoana umană este purtătoare de drepturi prin însăşi fiinţa sa, nu în funcţie de ceea ce
o instituţie sau o persoană hotărăşte în decursul timpului.
Criza societatii contemporane, transformările spiritual, culturale şi morale, cele politice, participarea
reală şi active a omului la soluţionarea problemelor politice, economice, social-culturale, în întreaga lume,
impune revenirea la problema drepturilor omului în societate, a căror promovare presupune transformarea
omului dintr-un observator pasiv în unul active la toate evenimentele care au loc în lumea contemporană.
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Pentru Biserica Ortodoxă, împlinirea responsabilităţilor faţă de drepturile omului, stă sub semnul
iubirii, iubire care îndeamnă pe toţi oamenii să pună înaintea drepturilor sale, drepturile celorlalţi.
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PENTRU O COMUNICARE MAI BUNA PARINTE – COPIL
PROF. INV. PREȘCOLAR BUZATU ALINA,
ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN BANCESCU ADANCATA, SUCEAVA
Nici una din nevoile copilului nu are cum să fie satisfăcută în mod corespunzător în absența unei
familii, a unui cămin armonios. Acolo unde e iubire și înțelegere, este sprijin și ajutor. Familia și iubirea
dintre părinți este modelul de urmat al oricărui copil. Nimic nu este mai prețios. Copilul nu are nevoie doar
de hrană pentru trup, ci și pentru suflet. Prezența și atenția părinților, dragostea și înțelegerea dintre ei,
unitatea, siguranța și ocrotirea sunt sentimente pe care copilul are nevoie să le trăiască în familie.
Sfaturi pentru o comunicare eficientă părinte-copil
 Reproșurile repetate îl fac pe copil să se simtă prost, îl umilesc și îi distrug încrederea în sine.
Copilul te admiră și vrea să fie ca tine, dar nu poate. Ai răbdare cu el! Nu-l zori! Nu-l certa și nu-l
umili! Ascultă-l și ajută-l atunci când nu poate ! Ascultă-i punctul de vedere chiar dacă este foarte diferit
de al tău. Lasă-l să termine tot ce are de spus înainte de a-i răspunde. . Evitaţi să-i vorbiti ""de sus"": ""ai
să vorbeşti după ce termin eu"", ""eu stiu ce-i mai bine pentru tine"", ""fă ce ţi se spune şi totul o să fie
bine"". Predicile ori jignirile nu deschid calea unei bune comunicări. Fiţi un bun ascultător pentru el
(confesiunea creeaza o atmosferă de respect şi simpatie reciprocă), fiţi flexibil (nu-l puneţi pe copil la zid,
fără să-i acordaţi o şansă).
 Dă-i timp copilului să se obișnuiască cu fiecare lucru nou, treptat.
Copilul este curios, pentru el lumea este plină de mistere si este un mare univers de explorat. Privește
cu interes și ajută-l să descopere lumea, să învețe, să cunoască! Nu-l asalta cu prea multe experiențe noi.
 Ignorarea limitelor duce la indisciplină, răsfăț, teribilism și accidente.
Libertarea oferită copilului trebuie să se încadreze în niște limite, care-i permit să nu-și facă rău lui
sau celorlalți sau lucrurilor. Fiecare pățanie trebuie să se transforme într-o lecție care să-i permită să nu o
mai repete. Ignorarea limitelor duce la un comportament obraznic sau violent. A lăsa copilul să facă orice
este o greșeală, care va conduce la lipsă de respect, agresivitate, indisciplină, autodistrugere. A nu-l lăsa să
facă nimic este grav, conducând la dezinteres, frustrare, timiditate, nesiguranță. Copilul nedisciplinat va
deveni adultul inadaptat de mai târziu.
 Fii model pentru copilul tău!
Mama și tata sunt cele mai importante modele în viață. Copilui îi obesrvă și îi imită cu rigurozitate.
Obiceiurile bune sau proaste ale adultului sunt copiate de copilul său. Cele mai multe explicații le caută la
părinte. Astfel, părintele va trebui să găsească timp și resurse pentru răaspunsuri. Altfel, copilul va căuta în
altă parte. Copilul se va depărta de tine dacă vei deveni mânios sau defensiv.Exprimă-ţi părerea fără a i-o
respinge pe a lui!
 Fii perseverent și consecvent!
Dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să fii perseverent. Antrenamentul este cheia succesului. Orice
excepție se transformă într-un avantaj pentru copil si un timp mai îndelungat pentru reușită. Perseverența
nu este o confruntare de voințe și nici un consum de nervi. Lucrurile trebuie făcute cu plăcere, împreună,
până va deprinde obiceiul sau regula sănătoasă. Copilul învață cel mai ușor prin joacă și de plăcere, iar
repetiția este mama învățării.
 Fii drept și cinstit!
Un părinte responsabil își dorește ce e mai bun pentru copilul său. Foarte important este ca părintele
să recunoască atunci când greșește. Există o limită în ceea ce cerem copilului. Totodată, este important să
renunțăm la orgoliul de a ne considera superiori. Exemplul personal este cel care întărește orice teorie.
Excesele adultului pot face rău copilului.
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PRIMII 7 ANI DIN VIAȚA
PROF. BUZATU DANA MIHAELA
C.S.E.I. CONSTANTIN PUFAN
DR. TR. SEVERIN
La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată.
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa
mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.”
Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine.
Nu este de-ajuns doar sî ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta
nu înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că
ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite
restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte
atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este nevoie de însuşirea
responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează,
interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat,
acceptat ori nu în societate.
Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani?
- deprinderi de autoservire
- ordine
- igienă
- curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative
- bune maniere şi comportament
- limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire)
- modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este
certat
de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte,
etc)
- consecvenţă în realizarea unei sarcini
- concentrare a atenţiei
- perseverenţă în realizarea unei sarcini
- alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de
altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează dezvoltarea de
mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta foarte greu întrun grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. Înainte de a judeca
o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele
unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său,
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deoarece:
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. INV. PREȘC. BUZLE VICTORIA ANCUȚA
G. P. P. NR. 45, ORADEA
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele,
de identificare cu o persoană foarte apropiată. Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn
cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici
amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.” Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă
de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine.
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc,
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui și cu adulții. 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.
Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani?
- deprinderi de autoservire
- ordine - igienă
- curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative
- bune maniere şi comportament
- limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire)
- modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este
certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte,
etc)
- consecvenţă în realizarea unei sarcini
- concentrare a atenţiei
- perseverenţă în realizarea unei sarcini
- alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Mediul familiei 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, din această cauză,
extrem de puternică şi din multe puncte de vedere de neînlocuit. Familia îndeplineşte importante funcţii în
procesul general al integrării copilului în mediul social, fapt ce se reflectă asupra dezvoltării sale:
- creeaza o dependenţă absolută a copilului de membrii microgrupului familial: din punct de vedere
fizic, psihic, material;
- datorită profunzimii relaţiilor de tip afectiv, impactul emoţional pe care îl execută este maxim;
- familia oferă primele modele comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi (nu
întotdeauna bine conştientizate şi nici întotdeauna pozitive în conţinut);
- familia creează o anumită matrice existenţială, un stil comportamental care se imprimă asupra
întregii evoluţii a individului şi care va genera, de asemenea, rezistenţa la schimbările ulterioare care se
impun;
- influenţa educativă pe care o exercită familia este implicită, face partea integrantă din viaţă.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor
mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor
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asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi
necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece: „Copilăria
e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală
şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR: CACIUR ALINA VASILICA
ȘCOALA GIMNAZIALA NEGOSTINA
Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul
de sport, la teatru sau în vizită la rude. În ziua de astăzi, expresia ,,cei șapte ani de acasă ,, nu mai există și
nu mai bate cu realitatea, deoarece copii sunt implicate încă de mici la diferite activități educative și se
pornește de la premiza că normele de conduit se învață din familie. În familie, copilul își formează
principalele reguli de bună purtare. Școala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să
consolideze normele deja deprinse din familie. Fiecare părinte își educă copilul după propriile ,,standarde,,
educaționale. Cu siguranță majoritatea părinților are la bază un set de reguli după care își educă odraslele.
De exemplu: salutul (oriunde s-ar afla, copilul trebuie să salute pe cei din jur, atât pe cei adulți cât și pe cei
de aceeași vârstă), atât în public cât și cu prietenii trebuie să respecte regulile comunicării, trebuie să
înțeleagă normele sociale (ceea ce trebuie să facă sau nu), să aibă maniere adecvate la mesele principale
atât cu familia cât și cu cei străini, să-și recunoască greșelile și să dea dovadă de tact și de toleranță. Cei 7
ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a copilăriei.
Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai copilului sunt
definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească
şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială,
psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este
copilul în interacţiunile cu ceilalţi. Se spune că la școală, copilul învață literatură, gramatică, matematică,
științe ale naturii, istorie, geografie etc, iar cei 7 ani de acasă o dau părinții. Școala doar consolidează ceea
ce au format părinții. De aceea, comunicarea școală-părinți este foarte importantă și se acționează strict în
interesul copilului.
Un vechi proverb englezesc spune: „Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!” Modul cum
vorbim, cum ne prezentăm, cum interacționăm cu cei din jur, dezvăluie caracterul nostrum, mentalitatea
dar si educația primită. Toate regulile aplicate de părinți în vederea educării propriului copil, cu eșecuri și
reușite , nu sunt altceva decât ingredientele unui proces îndelungat de încercări și de experiențe. Se zice că
,,rădăcinile educației sunt amare dar fructul este dulce ,, (Aristotel) .
"Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi,
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului",
spune psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă
pentru Copii "Grigore Alexandrescu".
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Dacă copilul se simte apreciat de părinți, atunci el percepe regulile ca pe ceva pozitiv. Va știi să facă
deosebirea dintre ce este bun și ce este rău. Potrivit psihologului Oana-Maria Udrea, educaţia trebuie
adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Foarte important în educația copilului este modelul. Părinții
sunt un model pentru copii. Degeaba îi spunem copilului să nu mai țipe, dacă el ne aude pe noi toată ziua
țipând.
În opinia psihologului Oana-Maria Udrea, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să
facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le
respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă
să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii
trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite
copiii.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. EMILIA DORINA CADAR
În opinia mea, societatea nu poate exista dacă la baza ei nu ar sta familia, această unitate sine-quanon care constituie nucleul unei comunități. Cu cât o familie este mai solidă, mai armonioasă și mai bine
închegată ea va dărui societății copii/ adolescenți de caracter, care vor putea face față oricăror provocări.
Consider că educația în familie este deosebit de importantă deoarece familia este locul în care copiii
primesc rădăcini pentru a crește și aripi pentru a zbura mai departe. În familie învățăm pentru prima dată
ce este lumea, ce este bine și ce este rău, iar familia rămâne mereu ”aeroportul” în care aterizăm pentru a
ne reface stocul de combustibil.
Familia reprezintă o instituție sacră, la care iau parte părinți și copii, un refugiu în fața singurătății,
devenind un spațiu atât al perpetuării valorilor, cât și al transmiterii lor din generație în generație. Calități
ca: iubirea, credința, bunătatea, onestitatea, blândețea, trebuie să facă parte din trusoul fiecărui copil.
„Cei șapte ani de acasă" este o expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre cineva
că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata pe
cei din jurul său. Cei șapte ani de acasă au darul de a ne propulsa pe cele mai înalte culmi ale societății, ale
fericirii, iar lipsa acestora au ,,darul” dea ne țintui la sol.
Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari,
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importantă cei mai importanti în dezvoltarea unei
personalităti armonioase.
Rezultatele mai multor studii arată că tinerii care au fost înconjurati de dragostea si ajutorul
membrilor familiei au rezultate mult mai bune la școală, la serviciu, față de copiii ai căror părinti lucrează
de dimineața până seara si care nu petrec prea mult timp împreună cu ei.
Este la fel de important să încurajezi un copil cu performante mai slabe cât si să-l feliciti pe cel care
obtine rezultate. Adevărata învățare nu se bazează pe recompensă, ci pe valorile pe care copilul le
descoperă. Este esential să tragem concluzii pozitive dintr-un eșec. Aceasta îl va ajuta să înțeleagă cât e de
important să încerce din nou pentru a reuși în cele din urmă.
De ce este importantă familia în educația copiilor? Pentru că are o influență deosebită asupra copiilor,
care dobândesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viată,
societate si natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau necunoscuti.
De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere
intelectual, cât si fizic, moral si estetic. Părintii sunt cei care de cele mai multe ori asigură hrana si celelalte
elemente necesare copiilor: hăinute, cărti, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să înțeleagă că
au datoria să împlinească așteptările pe care le au adultii de la ei.
Mai mult decât atât, părintii au datoria de a le forma copiilor conștiinta, caracterul, voința,
personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor.
Un prim argument ce îmi sustine punctul de vedere este faptul că familia trasează prima dată ''cei 7
ani de acasă '', care ulterior vor deveni anii de adolescență ai tânărului. De aici copilul deprinde informatii
de bază legate de lume , societate , normele etice, bine si rău, conduită , relatiile cu ceilalți semeni
Un al doilea argument ce îmi sustine opinia este faptul că fiecare tânăr își va alege un model din familie,
sau , va imita comportamentul familiei sale si învățăturile sale , obiceiuri, reactii, etc. De aceea este
important ca adolescentul respectiv să aibă un mediu si exemple favorabile pentru viitorul său în societate.
Adolescentul de azi va deveni adultul de mâine ce va transmite tainele sale către propriii copii.
In concluzie, putem cădea de acord că familia are cel mai important rol în formarea personalității
adolescentului pentru că reprezintă o piatră de bază in psihologia, dezvoltarea personalitătii sale .Fiecare
părinte dorește ca propriul copil să reușească la școală. De aceea nu trebuie subestimat aportul pe care
mama sau tatăl îl au în formarea celor mici. In școală, ca si în viată, continua sustinere a părintilor este
crucială pentru o viață împlinită.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE ȘI ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI
PROF. CALESCU MIRELA LENUȚA
ȘCOALA GIMNAZIALA DUDEȘTII NOI, JUD. TIMIȘ
Cine nu își dorește un copil sănătos, fericit și cu succes în viață ? Poate familia să asigure aceste atuuri pe termen lung ?
Realațiile cu cei din jurul nostru, de la locul de muncă, cu familia, pot spune foarte multe despre
personalitatea noastră, cât de fericiți suntem. Totul începe din copilărie, atunci când, la modelarea unei
persoane, contribuția principală o are familia, când se construiesc primele relații cu ceilalți, primele modele
și valori sociale.
Familia este unul dintre cele mai importante elemente care contribuie la dezvoltarea unei persoane.
Familia modelează caracterul copilului, simțul moral, estetic, îl ajută pe copil la formarea deprinderilor
alimentare, igienice, motrice, necesare pentru întreținerea optimă a sănătății. Aceste deprinderi se formează
în timp, gradual, prin imitare și joc, favorizând procesele de învățare, adaptare și emancipare.
Însușirea limbajului și dezvoltarea intelectuală se dezvoltă tot în cadrul familie, fiind dezvoltate
memoria, gândirea și spiritul de observație. Părinții vor explica copiilor sensurile obiectelor, fenomenelor,
proceselor , astfel încât copilul să le înțeleagă cât mai bine, iar apoi să le folosească în mod adecvat.
Ajungând la vârsta școlară, membrii familiei trebuie să îi încurajeze să citească, să descopere noi informații,
să caute soluții și să fie creativi.
Viața de familie este ca prima școală a copilului. Aici învață să se cunoască, să se controleze, să
interacționeze, să își exprime temerile, dorințele și speranțele. În aceste cazuri părinții, frații , rudele devin
modele pentru copil. Ceea ce învață în familie trebuie să ajute copilul să se orienteze în evaluarea
comportamentului său și al colegilor, al celor din jur, familia îndrumându-l să fie sociabil, prieten și un bun
coleg.
Dacă între membrii unei familii există relații de înțelegere, respect , ajutorare, duc o viață cinstită,
dezvoltarea copilului va fi una armoniasă, care nu va avea de suferit. În shimb, dacă există disfuncții în
familie, acestea pot duce la apariția problemelor în dezvoltarea copilului, fiind una din cauzele îmbolnăvirii
și accidentării copiilor.
În final, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copilului încă din primele zile de viață, în
perioada școlară, până la intrarea în viața adultă, modelul primit de copil poate devenind model pentru
copilul său.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
BIBLIOTECAR CALIN MARIA
ȘCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN, RM. VALCEA
Motto: Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist.
Mihail Levine
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
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 acea coerenţă a
sinelui de care vorbea Antonovsky. 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.
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.
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
P.Î. PRES. CALU EUGENIA MIRELA
GRAD. CU P.P. PITICOT, CRAIOVA, DOLJ
De expresia ”cei 7 ani de acasă” cred că am auzit cu toţii, dar, în ultima perioadă este folosită tot mai
des, în special în sens negativ. Dar contează sau nu educația primită acasă de un copil? Toată lumea spune
că da, însă părinții sunt efectiv speriați de această responsabilitate, pentru că nu știu cum să procedeze
pentru a-l crește corect pe cel mic.
Dar trebuie reţinut că fiecare copil este unic, așa că trebuie ca familia să încerce să se implice în
educația lui în așa fel încât să existe un echilibru între regulile de bun-simț care trebuie respectate și
personalitatea celui mic.
Specialiștii sunt cu toții de acord că educaţia de acasă este un proces care nu se încheie niciodată, dar
care trebuie să țină cont de etapele de dezvoltare ale copilului. Aceștia mai sunt de părere că părinții, iar nu
cadrele didactice ar trebui să fie cei care-i explică acestuia ce îi este permis sau nu să facă, să impună niște
reguli clare și realiste care trebuie respectate, și care sunt consecințele nerespectării regulilor.
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”, 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.
„Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a sentimentelor
noastre”. 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.”
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.” 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”.
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.
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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 nearmonică
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,
disciplina sunt valorile pe care părinţii le transmit sistematic.
Din combinaţia celor două modele rezultă modelul “autorizat”, care îmbină 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.
Eu sunt convinsă că nici un părinte nu-şi doreşte un copil “dificil”, neadaptat social, un copil răsfăţat,
cu probleme de comportament, că fiecare părinte vrea doar ce e mai bun pentru copilul său, dar, cu toate
acestea, întâlnim la fiecare pas copii “problemă”. Cauzele pot fi multiple ele regăsindu-se în personalitatea
fiecărui individ, în situaţia economică a societăţii, în contextul vieţii sociale.
Ceea ce putem face noi, educatorii, este promovarea unei educaţii pentru părinţi prin care să-i
pregătim pentru îndeplinirea cu competenţă a rolului de educatori ai propriilor copii, “înarmându-i cu
cunoştinţe teoretice şi practice privind procesul de creştere şi educare a acestora şi formându-le temeinice
convingeri despre necesitatea unei susţinute munci educative în familie…” (Dicţionar de pedagogie)
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BAZA EDUCAȚIEI ȘI CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROFESOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ – CANALAȘ LILIANA,
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,ORIZONT” ORADEA
Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin
comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de
bine au fost explicate regulile de bune maniere.
De multe ori mama este prea tolerantă la anumite situaţii, iar tata este prea dur. Copilul, însă, nu ştie
cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite.
În acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor, atenţionând 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 cu precizie de 90%.
Educatia primită în familie
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege,
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
• Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
• Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
• Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
• Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă
noi.
• Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
• Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru a
o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
• Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.
După cum menționa Paul Osterrieth în lucrarea ,,Copilul și familia”, viața părinților ,,constituie o
aventură întotdeauna originală și unică”. Acesta determină 6 principii după care se ghidează relația părințicopil:
1. Familia trebuie să depășească rolul de creștere și dobândire a deprinderilor elementare. Ea
constituie ,,mijlocul prin care copilul este introdus în viața umană și în cadrul în care se elaborează
personalitatea sa proprie”.
2. Atitudinile părinților determină formarea unei personalități unice, particularitățile copiilor
manifestându-se clar și coerent în comportamentul curent. Altfel spus: ,,atitudinile părintești au consecințe”
durabile.
3. Acceptarea copilului, ca termen larg, semnificând dragoste și atenție la posibilitățile și slăbiciunile
acestuia, care ,,să respecte fundamental persoana în formare și să fie conștientă de scopul spre care ea se
îndrumă”.
4. Atitudinea de acceptare să fie în măsură egală spontană și rațională.
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5. Părinții se implică în mod egal în procesul educativ familial. ,,Orice neînțelegere dintre părinți, ale
căror roluri sunt strâns complementare, pune în pericol sentimentul de siguranță al copilului și deci armonia
dezvoltării personalității sale”.
6. Rolul familiei va fi cu atât mai determinant și mai durabil cu cât se va păstra ,,numeric la proporții
mijlocii”, nici prea restrânsă, nici prea numeroasă.
În concluzie, ,,cei șapte ani de-acasă” pot ajuta copilul să-și interiorizeze regulile, informațiile și săși demonstreze abilitățile, astfel încât pentru următorul pas – integrarea optimă în mediul școlar- succesul
și performanța să fie asigurate.
Condițiile din societatea actuală, posibilitatea de a crește copilul până la 2 ani acordată în egală
măsură mamei sau tatălui, dar și cantitatea și calitatea studiilor privind psihologia copilului, accesul la
aceste informații facilitează apropierea și înțelegerea mai profundă a copilului.
Ele oferă acestuia ,,serioase șanse de a trăi mai integral copilăria și de a deveni un adult mai puțin
infantil, mai împlinit, mai sigur de sine, mai generos”, oferind în același timp părinților ,,aceleași șanse de
a deveni mai autentic adulți datorită experienței unei paternități și maternități profund trăite”. (P.Osterrieth)
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-IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE„ CEI 7 ANI DE ACASĂ”
EDIȚIA 2021
PROF. ED: ÎNV. PREȘCOLAR – CANGEA MONICA
Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine cred.
care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu
adulţii. Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
,,Cei şapte ani de acasă“ se constituie într-o expresie de valoare, cu vechime în societatea
românească. A avea cei şapte ani de acasă era apanajul unei educaţii ce provenea din familie şi devenea
condiţia esenţială pentru a pătrunde cu succes în şcoală şi a reuşi mai târziu în viaţă. Când vorbim despre
cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii
şi comportamentului copilului până merge la şcoală.
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 7 ani de
acasă. Apartenenţa familială este esenţială pentru construirea unei identităţi individuale.
Ea presupune că există o transmitere către copil a istoriei familiale, a credinţelor, miturilor, valorilor
şi mai ales că acest copil îşi găseşte un loc în acea familie şi este învestit ca membru al acesteia. Familia
este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de
conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea
acel sentiment de neâncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile
sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl
îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Tot mai multe familii se confruntă cu o ruptură care a apărut
tocmai din cauza saltului uriaş între două generaţii şi a refuzului de a crea o tranziţie și aici mă refer la acele
familii în al căror discurs se constată diferenţa dintre perspectiva părinţilor şi cea a copiilor faţă de aspectele
culturale, morale, educaţionale sau estetice.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. În familie se dezvoltă sprinjinul
de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale.
În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală
şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind
bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile
care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului,
convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui.
În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor
şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. După ce ajunge la
vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii din şcoală; cei din urmă
vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ
care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme. Cei 7
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ani de acasă, îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – OMUL DE
MĂINE.
Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii,
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi își formează un stil în
viaţă, într-un univers pe care-l creează părinţii.
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SA CONSTRUIM IMPREUNA CEI 7 ANI…DE-ACASA!
PROF. CAPAȚINA ADELA,
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 22, DROBETA TURNU SEVERIN,
MEHEDINȚI
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Chiar dacă unii consideră că în prezent societatea nu mai acordă suficientă atenţie regulilor de bună
purtare pe care trebuie să le transmită copiilor, unii analişti susţin că nimic nu s-a schimbat în societatea
modernă. Oriunde în această lume, regulile par să fie aceleaşi, permiţând individului să fie recunoscut de
societatea în care trăieşte, să fie apreciat prin cei „şapte ani de-acasă”, atunci când sunt număraţi cum se
cuvine!
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. În zilele
noastre, părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu
problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil
depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. La
începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate,
nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi
desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă).
Educaţia unui copil nu se limitează doar la a-l învăţa să scrie, să citească şi să calculeze. El trebuie să
înveţe şi cum să se comporte cu ceilalţi, iar asta e răspunderea părintelui. Copilul trebuie obișnuit de mic
cu bunele maniere.Sunt cheia către succesul lui social. Abecedarul bunelor maniere trebuieaplicat încă de
la vârsta la care copilul începe să vorbească, pentru că la această vârstă, copilul caută să le arate celorlalţi
copii cu care intră în contact, „regulile jocului” său, ale unui joc„învăţat” în familie.Un copil manierat se
va descurca mai bine în relaţiile sociale şi se va simţi mai confortabil în prezenta celorlalţi decât unul căruia
îi lipsesc cei 7 ani de-acasă. Probabil că cea mai bună modalitate de a-l obişnui cu bunele maniere este ca
părinţii să fie un bun model pentru el. Aceștia pot să îl înveţe pe copil, lucrurile simple încă de la vârsta
fragedă: să salute, să spună "te rog!" şi "mulţumesc!". Dar buna creştere nu trebuie să se oprească aici.
Copilul va trebui să ştie ce se cuvine şi ce nu la masă, într-o vizită, la o petrecere şi chiar într-o discuţie cu
un prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează comportamentul în societate şi îl învaţă ce înseamnă
respectul.Iar copiii respectuoşi vor fi trataţi cu respect. Aşadar, cum îl învăţăm pe copil, bunele maniere?Al învăţa bunele maniere este un proces zilnic, care va dura în timp şi vei avea multe ocazii să îl îndrumăm
în direcţia corectă.
Părinții trebuie să țină minte aceste sfaturi:
Chiar dacă a greşit de câteva ori, nu te grăbi să tragi concluzia că este prost crescut sau că tu ai uitat
cevafoarte important. Este posibil să aibă nevoie doar de una doua lecţii de bune maniere pentru ca
problema să se rezolve. Explică-i clar şi învaţă-l ce anume trebuie să facă sau nu. În loc să îi spui un scurt
(şi pentru el greu de înţeles): "Nu mai fi atât de grosolan!", spune-i: "Nu este politicos să râgâi la masă, dar,
dacă o faci, se cuvine să îți ceri scuze!". Sau, dacă zbiară prin casă, nu-i spune: "Încetează cu ţipetele în
casă!", ci fii mai blândă, ca să înţeleagă în fond ce aştepţi de la el: "Te rog, nu mai ridica vocea în casă!".
Dacă cel mic îşi exprimă sentimentele folosind expresii sau atitudini mai puţin politicoase, nu i-o
reteza scurt, ci încearcă să reformulezi. De exemplu, când el zice: "Iahh, îmi vine să vărs când văd chestia
asta verde!", tu corectează-l spunând: "Frumos ar fi fost să spui că nu îți place deloc spanacul!".
Fii înţelegătoare şi acceptă-i greşelile. Aminteşte-ţi că nu este încă suficient de matur pentru a ştii
bine cum trebuie să se comporte în anumite situații. Şi noi, adulţii, greşim adeseori, darămite ei...
Educaţia se face doar acasă, cu discreţie, în familie. Nu îi ţine prelegeri şi nu îl critica în public, nu
îlumili şi nu îl jigni faţă de străini, chiar dacă greșeala a fost destul de mare. A-i face lui o scenă de faţa cu
alţii dovedeşte că nici tu nu ai prea fost atentă la lecţiile de bune maniere.
Fii consecventă! L-ai învăţat de la doi ani să spună "te rog" şi "mulţumesc"? La 6 ani este evident că
artrebui să le folosească.Oricum, procesul de educaţie nu se opreşte la o anumită vârstă. Nu e niciodată prea
târziu ca să înveţe ceva!
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Cu cât ştim mai multe despre copiii noștri, cu atât reușim mai bine să îi sprijinim să se dezvolte şi să
devină adulţii pe care ni-i dorim în societate. Pe de o parte, responsabilitatea pentru copii face parte din
viaţa noastră cotidiană. Pe de altă parte, conştientizarea importanţei acestei perioade pentru devenirea
ulterioară a individului a făcut ca la nivel internaţional şi, în ultimul timp şi în România, săse acorde o
atenţie specială copilăriei şi alocării de resurse pentru îngrijirea şi educarea copiilor în această perioadă.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
CARACONCEA CRISTINA ELENA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN
GIURGIU
Ce este EDUCAŢIA?
Educația are drept scop să dea sufletului şi corpului întreaga frumusețe și perfecțiune de care sunt
susceptibile.(PLATON)
Educația:
• este un proces al cărui scop esențial este de a ușura o anumită modificare de comportament
• nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv școala, este un proces al cărui succes
depinde de colaborarea familie –școală
,,Școala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conștient şi de colaborarea părinților. Educația
dată în școală se dovedește a fi muncă irosită şi ineficace, dacă familia e ostilă şi indiferentă” H.H.STERN
Familia-prima școală a copilului
Părinții- primii profesori şi permanenți ai copilului:
• asigură satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, locuință, cheltuieli zilnice etc.);
• asigură un climat familial afectiv şi moral sentimentul de siguranță şi securitate socială necesar
formării şi emancipării personalității acestuia;
• reprezintă un exemplu pentru copil.
A educa un copil, înseamnă :
• să-i oferi un climat familial corespunzător;
• să înveţi cum să actualizezi potențialul copilului;
• să-l ajuți să se dezvolte armonios în mediul sau familial şi psihosocial de viață.
Familii care reprezintă un bun mediu educativ
• Existența relațiilor de înțelegere, respect, întrajutorare între membrii;
• Autoritate exigentă a părinţilor îmbinată cu respect;
• Situaţie economică bună.
Familii care nu reprezintă un bun mediu de educație
• Familia descompusă în urma unui divorț sau a unui deces, condițiile de viaţă a copilului orfan de un
părinte depinde de puterea de dragoste a acesteia;
• Familia reconstituită-recăsătorită;
• Violența în familie;
• Certuri şi neînțelegeri;
• Divergențe între părinți privitor la măsurile luate de un părinte asupra copilului ;
• Părinţi care mint, fură, înjură, în această situaţie copilul imită comportamentul părinților.
PAŞI ÎN EDUCAŢIE
1. să-l iubești şi să manifești dorinţa de a-l cunoaște, să stii care-i sunt trebuințele, interesele,
succesele, insuccesele, sentimentele;
2. să înveţi legile creșterii fizice şi mentale;
3. să treci de la o educație autoritară la o educație mai permisivă bazată pe adaptarea la realitate prin
a deveni prietenul copilului tău;
4. să înveti că în timp ce reacționezi emoțional atunci când greșește, nu este suficient, și că este
necesar să priveşti şi soluţiile alternative la problemă;
5. să te implici în educația copilului tău, acordă-ţi timpul necesar! …
6. să-l ajuți să-și ia lecția din experiențele sale de viată şi nu insista doar în a-l învinovăți atunci când
greșește. Vorbește-i şi despre calitățile sale, despre reușitele sale!
7.învaţă-l să experimenteze mental comportamentul şi să vadă consecințele punerii lui în practică, săşi autoevalueze conduita!
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Trebuie să învățați: care sunt nevoile copiilor, să ascultaţi, astfel încât copii să vrea să stea de vorbă
cu voi, ce şi cum să întrebaţi, pentru ca ei să vrea să colaboreze, cum să le acordaţi o libertate mai mare,
păstrând in acelaşi timp controlul.
Cele cinci mesaje ale educaţiei pozitive:
E normal să fii altfel decât ceilalţi. • Fiecare copil este unic. • Înţelegerea diferenţelor ne ajută să ne
înţelegem şi să ne sprijinim copiii mai bine. • Fiecare generaţie este diferită. Dacă părinţii adoptă o atitudine
care acceptă diferenţele, copiii, când ajung la adolescenţă, nu se vor aştepta să fie respinşi fiindcă gândesc
în mod diferit • Părintele îşi demonstrează iubirea în primul rând prin felul în care poartă de grijăcopilului
şi prin încredere. • Grija părinteascăeste bunăvoinţa de a fi prezent când copiii au nevoie de tine. • Încrederea
este conştiinţa şi convingerea că au capacitatea de a reuşi şi de a învăţa din propriile greşeli.
Având permisiunea de a fi diferiţi de ceilalţi, copiii devin capabili să descopere, să aprecieze şi săşi dezvolte potenţialul interior unic.
E normal să faci greşeli. • Dacă am făcut ceva rău, nu sunt rău, pentru că toţi copiii fac greşeli. • Nam ştiut cum să fac mai bine. • Fac şi o mulţime de lucruri bune. • Acum pot să învăţ din greşeli şi altădată
să fac mai bine. • Pot să mă corectez sau să mă revanşez. • Mi-am dat toată silinţa. Şi ceilalţi greşesc şi nu
sunt răi. • Voi învăţa şi în curând o să fiu suficient de bun. • Îmi recunosc greşeala şi în viitor o pot corecta.
O bună regulă: pentru fiecare greşeală pe care o face un copil, găsiţi trei lucruri bune sau corecte
pe care le-a făcut. • În locul criticii, daţi-le copiilor o îndrumare, vă concentraţi asupra reuşitei şi nu asupra
greşelii. COPIII ÎNVAŢĂ SĂ SE IUBEASCĂ DIN MODUL ÎN CARE SUNT TRATAŢI DE CĂTRE
PĂRINŢI ŞI DIN MODUL ÎN CARE ACEŞTIA DIN URMĂ REACŢIONEAZĂ FAŢĂ DE GREŞELILE
LOR.
Având permisiunea de a greşi, copiii devin capabili să se autocorecteze, să înveţe din propriile
greşeli şi să obţină succese mai mari.
E normal să-ţi exprimi sentimentele negative. • Toţi copiii trăiesc emoţii negative • Acuzarea şi
pedepsirea copiilor pe motiv că-şi exprimă supărarea le înăbuşă pasiunile şi le înfrânge voinţa. •
Comunicarea empatiei - să aibă sentimentul că le înţelegeţi punctul de vedere • Empatia este acel buton
magic, care le permite copiilor să vă accepte încurajarea
Având permisiunea de a-şi exprima sentimentele negative, copiii învaţă să-şi controleze emoţiile şi
să-şi dezvolte conştiinţa de sine.
E NORMAL SĂ SPUI “NU” • Capacitatea de a te împotrivi autorităţii stă la baza unei personalităţi
adevărate şi pozitive. • A-i lăsa pe copii să spună „nu”, înseamnă a le da drum liber să-şi exprime
sentimentele, să descopere ce vor şi apoi să negocieze. Nu înseamnă că veţi face întotdeauna aşa cum vor
ei. Copiii nu sunt niciodată răi, doar scăpaţi de sub control.
Având permisiunea de a se opune, copiii devin capabili să-şi exerseze voinţa şi să-şi construiască o
personalitate reală şi pozitivă. Aceasta trezeşte dorinţa naturală a copilului de a coopera şi de a fi îndrumat
de părinţi. Învăţând cum să conducă rezistenţa copiilor lor, părinţii îşi păstrează controlul, acordându-le în
acelaşi timp o libertate sporită.
E normal să vrei mai mult. • Copiii devin răsfăţaţi nu fiindcă vor mai mult, ci fiindcă părinţii
încetează să vrea mai mult pentru ei înşişi. • Hrănirea voinţei unui copil îi va menţine viu entuziasmul
pentru viaţă, pentru iubire, pentru învăţătură şi pentru creştere. • Dacă nu ceri, nu primeşti, dar, dacă ceri,
nu înseamnă că primeştiîntotdeauna. • Când înveţi să amâni primirea unei răsplăţi, înveţi să fii fericit chiar
dacă nu primeşti imediat ceea ce vrei.
ZECE MODALITĂŢI DE A SPUNE „NU”: Nu, în momentul acesta sunt ocupat... Nu, acum am
alte planuri... Nu, dar poate altădată... Nu, acum am altceva de făcut... Nu, asta avem de făcut... Nu, acum
vreau să... Nu, acum este vremea să... Nu, planul ete următorul... Nu, acum am nevoie să fiu puţin singur...
• E normal să spui „nu”, dar nu uita că mama şi tata sunt şefii (au ultimul cuvânt).
Având permisiunea de a vrea mai mult, copiii dobândesc sentimentul că ştiu ce merită şi capacitatea
de a amâna o recompensă. Ei sunt capabili să vrea mai mult dar, cu toate acestea, sunt fericiţi cu ceea ce
au.
Învăţând să accepte şi să înţeleagă limitele impuse de părinţi şi de lume, copiii învaţă deprinderi
esenţiale de viaţă ca: • iertarea, • capacitatea de a amâna primirea răsplăţii, • acceptarea, • cooperarea, •
creativitatea • compasiunea, • curajul, • perseverenţa, • autocorecţia, • preţuirea de sine, • independenţa, •
abilitatea de a se orienta singuri.
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Copiii nu învață să ierte, dacă nu există cineva care să ierte. • Copiii nu învață să-şi dezvolte
răbdarea sau să amâne primirea unei răsplate, dacă totul le vine de-a gata, imediat ce doresc ceva. • Copiii
nu învaţă să-şi accepte imperfecțiunile, dacă toată lumea din jur este perfectă. • Copiii nu învaţă să
coopereze, dacă întotdeauna totul merge aşa cum vor ei.
Copiii nu învață să fie creativi, dacă nu sunt lăsaţi să facă nimic. • Copiii nu învață ce este mila şi
respectul, dacă nu simt şi ei durere. • Copiii nu învață să fie curajoși şi optimiști, dacă nu se confruntă cu
greul. • Copiii nu învaţă să se corecteze singuri, dacă nu au dificultăți, eşecuri, sau nu fac greșeli.
Copiii nu învață să se conducă singuri, dacă nu au ocazia să reziste unei autorități şi / sau dacă nu
obțin ceea ce vor. • Copiii nu-şi pot dezvolta perseverența şi puterea, dacă totul este uşor. • Copiii nu-şi pot
dezvolta independența, dacă nu trec prin experienţa excluderii sau a respingerii. • Niciodată nu este prea
târziu să fiţi părinţi buni şi să inspiraţi cooperare copiilor voştri.
CONCLUZIE Implicarea părinților în educaţia copiilor poate preveni sau elimina dificultăți inerente
în viaţa unei şcoli. Împreună, părinții, copiii și profesorii pot face din şcoală un loc plăcut, un mediu bazat
pe încredere, comunicare, respect şi flexibilitate.
Bibliografie
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FAMILIA-PRIMA NOASTRĂ ȘCOALĂ
CARAGEA ANCUȚA, PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR
ȘCOALA GIMNAZIALA RUNCU,GORJ
Motto: ”Familia este locul unde viața începe și dragostea nu se sfârșește niciodată.”
Formă elementară de organizare,familia este atât prima comunitate de care se atașează un individ cât
și prima autoritate sub care acesta învață să trăiască,deci putem spune că aceasta stabilește valorile
fundamentale ale unei societăți. ”Familia este un factor important și de răspundere al educației. Părinții o
conduc și răspund de ea în fața societății,a fericirii lor și a vieții copiilor.” A.S.Makarenko
Întotdeauna părinții au fost responsabili de ” cei șapte ani de-acasă ” .Educația dată în tot acest timp
trebuie să servească ca bază morală pentru tot restul vieții. Creșterea unui copil cu valori morale puternice
reprezintă o provocare în societatea în care trăim.
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”,
creând condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelând caracterul copilului, simţul moral,
estetic etc. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice,
atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite
în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
• dezvoltarea fizică a copilului - familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, îmbrăcămintea,
trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, odihnă, mişcare
şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului
care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formează primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl
obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. Familia trebuie
să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor activităţi de joc fizic şi
mişcare sau sport în aer liber. Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în
dezvoltarea activă a emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare
relativă.Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze
de dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi.
• dezvoltarea intelectuală a copilului - familia este în primul rând mediul în care işi însuşeşte
limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă
de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului cea mai
mare parte din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, mediul în
care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).Familia ar trebui să se preocupe de dezvoltarea proceselor
intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. La vârsta
şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de informaţie, să îi
îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze cunoştinţele, să le
dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare , să îi înveţe să rezolve probleme şi să caute
soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
• 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, 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 (extinse) le oferă.
• 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 comportament:
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de
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lucrurile încredinţate. În realizarea acestui tip de educaţie, modelul parental este foarte important pentru
copil. 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..
• 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 complexă a lumii, a universului şi
a ceea ce ne 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.
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.
Dacă între membrii unei familii nu există relaţii de înţelegere, respect, întrajutorare, dacă membrii familiei
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 educaţie nu sunt convergente, dacă unul sau ambii părinţi nu constituie
un bun exemplu, dezvoltarea copilului are de suferit.

1997;

BIBLIOGRAFIE
1. Bunescu Ghe., Alecu G. , Badea D. – Educaţia părinţilor . Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti,
2. Stoian M. – Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972.

487

ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI
PROF. INV. PRIMAR: CĂRĂȘEL ADRIANA
SCOALA GIMNAZIALA CAPU –DEALULUI\GORJ
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. 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. Dacă ne referim la
optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul:
• calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi);
• percepţiile fiecăruia;
• atitudinile care îi caracterizează;
• caracteristicile instituţiei şcolare;
• caracteristicile familiei;
• modul de comunicare.
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 ;
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• 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. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează o
comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului,
rezultatele şcolare şi natura comportamentului.
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.
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 educative în favoarea elevului şi să
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor.
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 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 mare 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 repede la 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. Misiunea şcolii
este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale.
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 abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de descoperire
a propriilor aspiraţii spre formarea şcolară si profesională.
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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SĂ NE CREȘTEM COPIII BINE
PROF. ÎNV. PRIMAR CARATĂ FLORENTINA,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEȘTI, NEAMȚ
Codul bunelor maniere reprezintă, de fapt, „arta de a trăi frumos” în toate împrejurările vieţii.
Orice om ar trebui să lase în urma lui ceva deosebit pentru a nu fi uitat. Bunele maniere n-au fost
adăugate în mod arbitrar unor structuri sociale. Ele au rădăcini într-un sentiment profund, în acea armonie
dintre comportare și etică, dintre frumuseţea caracterului uman şi moralitatea sa. Omul va avea un
comportament natural și agreabil, adică o purtare civilizată numai respectând nişte reguli care s-au impus
şi s-au codificat de-a lungul timpului. Pornind de la principiul că fiecare dintre noi este unic şi de neînlocuit,
putem afirma că orice om are dreptul de a fi respectat. Dar de acelaşi respect trebuie să se bucure şi cei din
jur.
Tinerii părinţi ştiu că formula: „Cei șapte ani de acasă‟, des folosită în vremea copilăriei lor, nu s-a
referit niciodată la faptul că un copil şi-a petrecut primii şapte ani din viaţă lângă părinţii lui, ci la învăţătura
pe care a primit-o de la ei, ea fiind rezultatul conştiinţei că părinţii sunt primii şi cei mai importanţi educatori
din viaţa unui copil. Deprinderile de comportament, atitudinile faţă de ei înşişi, faţă de ceilalţi şi faţă de
muncă, formate în aceşti ani, vor sta la baza caracterului viitoarei personalităţi. Vor contribui sau nu,
depinde de trăsăturile care au fost cultivate în copilărie, la reuşita în viaţă a omului în formare, care este
copilul.
Atunci când un părinte doreşte să facă din copilul lui un om care să răzbească în viaţă, să poată lupta
cu toate greutăţile vieţii şi să-şi păstreze sufletul curat şi mintea întreagă până la sfârşit, trebuie să pornească
de la câteva principii.
Trebuie să-şi crească copilul ca pe un om liber, dar să-l facă să înţeleagă că libertatea lui încetează
acolo unde este încălcată libertatea altora.
Prin felul de a se comporta şi vorbi despre oameni, să-i facă pe copiii lor să-i vadă pe ceilalţi asemeni
lor, uniţi prin acelaşi destin şi legaţi între ei prin fire nevăzute.
Atunci când îşi creşte copilul, părintele trebuie să aibă în vedere că acesta va ajunge într-o zi adultul
care va trebui să lupte pentru existenţa lui. Ca să poată răzbi în viaţă, copilul are nevoie de încredere în
propriile sale forţe, de responsabilitate. Trebuie să-şi cunoască posibilităţile şi să nu ceară mai mult decât
poate oferi, pentru a fi ferit de eşecuri.
Tot pentru binele lui trebuie să-i învăţăm să-i respecte pe cei din jurul lui deoarece convieţuirea cu
tot felul de oameni poate crea conflicte.
În vremurile noastre observăm că buna creştere ( în sensul de a vorbi numai când eşti întrebat, a lăsa
locul în autobuz unui om mai în vârstă, a lăsa să intre în faţa ta o persoană mai în vârstă, a-ţi lăuda adversarul
într-o întrecere, etc.) sunt considerate lucruri depăşite şi ceea ce contează cu adevărat este numai „tupeul”,
adică opusul celor spuse mai înainte. Dacă însă am înţelege prin acest „tupeu” o anumită îndrăzneală în aţi exprima opinia sau a-ţi afirma personalitatea fără a-i leza pe cei din jur, atunci aş fi de acord că acesta
este, în zilele noastre, o condiţie a suscesului.
Cu siguranţă acele trăsături, care arată respect faţă de ceilalţi, nu sunt depăşite şi nu sunt fără rost,
pentru că ele atrag simpatia celor din jur. Chiar dacă nu se fac remarcaţi, există mulţi oameni morali în jurul
nostru. De aceea, a creşte copiii în baza unor principii morale este o datorie a părinţilor, în primul rând
pentru că sufletul lor este pur şi depinde de noi dacă-i vom face buni sau răi.
Primul univers al copilului, contactul său cu lumea este familia. Familia trebuie să fie pământul ferm
în care puiul de om îşi va fixa adânc rădăcinile pentru a creşte ca un copac puternic, capabil să înfrunte
furtunile vieţii. Ce înţeleg prin pământul ferm? Doi părinţi hotărâţi să accepte, fără să se plângă, toate
greutăţile şi sacrificiile pe care le presupune creşterea unui copil. Există în multe familii, până acum câţiva
ani, ideea că nu trebuie să le arăţi copiilor tăi că-i iubeşti (tradusă prin expresia „copiii trebuie sărutaţi numai
când dorm”) ca să nu se răsfeţe şi să nu-i mai asculte pe părinţi. Eu cred că dragostea faţă de copii poate fi
un ajutor în formarea lor, nu o piedică.
Dacă atunci când încercăm să-l învăţăm să facă un lucru, să-i formăm o deprindere de comportament,
el nu răspunde cerinţei noastre, numai schimbarea tonului vocii, o atitudine mai rece şi mai distantă faţă de
el, vor fi suficiente să-şi dea seama că a greşit şi teama de a pierde dragostea părinţilor săi îl va face să nu
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mai repete acea greşeală. Este mult mai uşor să influenţezi un copil care ştie că este iubit, decât un copil la
care s-a strigat de când era mic, faţă de care părinţii nu au avut vorbe bune, deoarece primul are ce pierde
pe când al doilea nu. Pericolul formării unui copil gen D-l Goe, răsfăţat şi needucat, nu vine de la
manifestarea iubirii părinţilor faţă de el, ci de la faptul că părinţii l-au tratat ca pe o jucărie, s-au amuzat de
el de când era mic, i-au făcut toate poftele, fără să-i ceară nimic, au uitat că ei sunt cei care trebuie să-l
înveţe să se adapteze la lumea în care trăieşte, şi nu ei să se lase conduşi de capriciile copilului.
Dacă un părinte va şti să-şi laude copilul pentru orice lucru bun face, el va şti că acestea sunt lucruri
bune, deci părintele îi întăreşte acest lucru prin laudă. Dacă încearcă să facă un lucru şi nu reuşeşte de prima
dată, îi arătăm cum trebuie făcut, de câte ori este nevoie, iar când reuşeşte îl lăudăm spunându-i „vezi că
poţi”. Acel copil, care la început nu a crezut că va reuşi, va prinde curaj şi va avea încredere în el.
Este mult mai eficient să înveţi un copil să facă diferite lucruri dacă scoţi în evidenţă reuşitele decât
dacă îl critici pentru nereuşite.
Există mulţi părinţi care, atunci când copilul povesteşte că a avut o realizare, găsesc imediat un motiv
să-i taie elanul. De exemplu, un copil care spune că numai el a ştiut să răspundă la o întrebare pusă de
învățătoare, ar trebui să primească un „bravo” din partea mamei. Dacă mama, deşi se bucură în sinea ei
pentru reuşita copilului, consideră că nu trebuie să-i arate copilului mulţumirea şi găseşte un motiv pentru
care să-l critice ( de exemplu „uite cum ţi-ai murdărit pantalonii”) a ratat o ocazie de a întări un
comportament pozitiv. Lauda este o metodă de impulsionare a copilului, care dezvoltă o motivaţie pozitivă,
dă energie copilului, în timp ce critica, în prima fază poate impulsiona dar prin repetare demobilizează.
Pentru ca un părinte să-şi poată influenţa copilul în sensul dorit de el, trebuie să-şi păstreze respectul
acestuia. În acest caz, el este o autoritate pentru copilul lui şi tot ce vine de la el este sfânt, este adevărat,
fără nicio urmă de îndoială.
Copilul nu ştie ce este binele şi ce este răul, el învaţă pe parcursul vieţii. Caracterul se construieşte
aşa cum construieşti o casă, iar el va fi mai puternic dacă are o temelie solidă. Temelia caracterului unui
om se construieşte în copilărie prin cultivarea acelor trăsături care îi vor permite, mai târziu, să se orienteze
spre cele trei valori fundamentale: adevărul, binele şi frumosul.
BIBLIOGRAFIE:
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Cum să ne creştem copiii bine, Elena Popescu, Ed. Booklet, 2006
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CEI 7 ANI DE ACASA
EDUCAȚIA IN FAMILIE
PROF. INV. PRESC. SIMONA CATA
Rolul educativ al mamei a constituit multa vreme tema privilegiata a studiilor privind dezvoltarea
copilului si integrarea sa sociala si relatia mama-copil a fost transformata in``cheie``a intelegerii procesului
de umanizare si socializare a copilului. Mama devine, daca nu al doilea Dumnezeu, macar instrumentul
prin care acesta traseaza destinul copilului: intreaga sa dezvoltare intelectuala si emotionala a acestuia,
reusita sa scolara, integrarea sa sociala.
Din prima copilarie o mare importanta o au relatiile copilului cu mama. Lipsit de ingrijirile ei, chiar
daca continua sa fie normal alimentat, copilul pierde in greutate, stagneaza in crestere. Relatiile mama-copil
sunt decisive in dezvoltarea normala a fiintei umane si aceste relatii raman de neinlocuit.Dragostea materna
este prima forma de afectivitate pe care o percepe copilul. De ea depinde intreaga influenta nedefinita,
subtila, pe care mama o are asupra copilului si prin care ea il modeleaza, il educa. Din dorinta de a nu-si
supara mama, de a nu pierde dragostea ei, copilul este gata sa se supuna, sa accepte anumite reguli de
comportare. De aceea, de modul cum mama stie sa foloseasca franele dragostei, depinde si influenta lui
educativa.
Pentru copil, mama reprezinta termenul de referinta al celor dintai raporturi pe care el le statorniceste
cu viata si cu lumea. Si din legatura absolut unica a copilului cu mama se vor desprinde treptat cele doua
realitati: pe de o parte, propria fiinta, iar pe de alta parte, mama. Cu ajutorul mamei, copilul descopera
lumea din imediata lui apropiere si sub protectia ei capata inteles fiecare lucru, mama apare ca initiatoare
pentru viata, la inceput pe plan emotional si afectiv, apoi intelectual si cultural.Aceasta functie initiatoare
a mamei comporta si alte aspecte: mai intai mama este prima autoritate cu care se confrunta copilul.
Potrivit conceptiei lui Alfred Adler, mama este aceea careia ii revine misiunea modelarii copilului in
asa fel incat acesta sa nu devina robul unui egoism care mai tarziu va cauta sa-i inrobeasca pe toti cei cu
care necesarmente vine in contact social. De aceea cea dintai indatorire a mamei este de a sadi in constiinta
copilului sentimentul comuniunii sociale, cultivandu-i ideea fundamentala ca traieste intr-o lume in care nu
este altceva decat un om intre oameni. Sunt destui copii care, neprimind de la mamele lor aceasta idee,
ignora faptul ca au semeni. Printre acestia se numara indeosebi orfanii si copii ilegitimi. Copii lipsiti, de
obicei, de simtul vietii sociale cresc fara a se orienta in societate. Absenta simtului social ii caracterizeaza
si pe copiii sluti, pe cei nedoriti si pe cei infirmi.Daca mama (parintii, in general ) nu-si indeplineste functia
de a-i forma pe copii in perspectiva integrarii sociale, atunci rolul acesteia trebuie asumat de gradinita de
copii sau de scoala, care are de corectat greselile comise de familie in formarea viitorilor adulti si membri
egali ai societatii.Un alt rol al mamei este acela de consolidare a sentimentului sigurantei pentru copil.
Modul cum isi va indeplini rolul de agent securizant, de initiator, de ghid si de model va influenta intreaga
personalitate a copilului. Mama este o mediatoare indispensabila pentru viata; ea este aceea care trebuie sa
cultive sentimentul de comuniune, sa-l calauzeasca si sa-l orienteze catre ceilalti. Exista insa puncte de
trecere primejdioase, unde dezvol-tarea poate esua, ca de exemplu atunci cand mama nu are un autentic
spirit de coo-perare, asa incat nu este de loc capabila sa dezvolte sentimentul de comuni-une; sau cand nu
opereaza decat cu propriul ei copil, nu si cu altii. In acest caz isi leaga atat de strans copilul de dansa, incat
compromite evolutia ulterioara a acestuia.
Rolul mamei este legat si de o alta functie esentiala. In perioada primilor ani de educare a copilului,
ea trebuie sa stimuleze interesul nascand al acestuia pentru semenii sai, ferindu-i sa fixeze acest interes
asupra ei. Copii rasfatati, de exemplu, nu manifesta interes decat fata de mama lor sau fata de persoana care
ii ingrijeste, excluzandu-le din sfera lor de interes pe toate celelalte persoane. In afara de aceas-ta, copilul
trebuie pregatit in ceea ce priveste posibilitatea aparitiei in familie a unor fratiori sau surioare.Cele
semnalate mai sus reprezinta greseli capitale; insa exista si alte faze periculoase in dezvoltarea copilului.Pot
exista situatii in care mama dispare din existenta copilului (deces, divort ) provocand prabusirea sentimenttului de siguranta, inchidere in sine si rupere intr-o oarecare masura a con-tactului cu mediul exterior.
Aceasta carenta a ingrijirii materne este genera-toarea unor tulburari grave in sfera afectivitatii si in cea
intelectuala. Specialistii in dome-niu spun ca din acest punct de vedere este esential ca pana la 3 ani copilul
sa traias-ca efectiv langa mama sa sau, la nevoie, alaturi de o inlocuitoare a mamei stabila, constanta.
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Experienta de viata arata insa ca si mai tarziu despartirea prelungita de mama, datorita plasarii in
camine sau gradinite cu program prelungit, poate avea consecinte negative. Nu atat regimul educativ din
aceste institutii, cat mai ales separarea de familie determina aparitia sentimentului de frustrare afectiva,
copilul simtindu-se respins si neglijat. Carenta materna provoaca tulburari grave in dezvoltarea copilului,
in special in aceea ce priveste formarea personalitatii si in sfera initierii pentru viata concreta.
Concluzia care se desprinde de aici este aceea ca separarea sa nu se faca prea devreme, sa fie
progresiva si copilul sa fie desprins incet cu despartirea de parinti. De asemenea, separarea sa nu se extinda
pe toata durata zilei, pentru ca mama sa se poata dedica copilului, comunicand cu el, esentiala fiind calitatea
relatiilor dintre mama si copil si timpul petrecut impreuna O proastă ajustare a mamei la nevoile copilului,
o îngrijire primară nesigură, marchează individul pentru toată viața, conducând la o fragilitate a identității,
la construirea unei slabe stime de sine.
O mamă suficient de bună este mama care asigură copilului îngrijirea, atenția și afectivitatea necesare
unei bune dezvoltări. Conceptul a fost definit de Donald Winnicott, care a considerat că o mamă suficient
de bună este acea mamă care este suficient de atentă pentru a-l asigura pe copil și a-i permite să crească în
voie, fiind în măsură să-i acorde independența necesară dezvoltării.Mama suficient de bună se situează între
cele două extreme: o mamă care nu este sufficient de buna și o mamă prea bună.Niciuna din celelalte două
tipuri de mamă nu favorizează o dezvoltare armoniasă a copilului.
Mama care nu este suficient de bună, își lasă copilul în suferință și în angoasă. În acest fel, îl face pe
copil să nu simtă că există, că viața este pentru el un mare neant.Mama „prea bună", răspunzând copilului
prin anticipare, nu-l lasă să simtă vreo lipsă, nu-l lasă să învețe să aștepte, nepermițându-i astfel să se simtă
că există diferit de ea. Neajutându-l pe copil să iese din perioada în care se simte atot-puternic, o mamă
prea bună îl face să trăiască cu iluzia puterii absolute (crede că poate să facă orice dorește).Acest
comportament matern, excesiv de protect-tor, nu contribuie la dezvoltarea echilibrată a copilului.O mamă
suficient de bună este caracterizată de felul în care „poartă" copilul (holding) și de felul în care manipulează
copilul (handling).
Mama trebuie să asigure într-un mod satisfăcător și continuu o securitate afectivă și o căldură
protectoare, fizică și psihică, care să-l ajute pe copil în formarea sentimentului de a exista și de a se simți
ca fiind un individ unic, diferit de ceilalți. Acesta este un bun holding.
Mama, dacă este suficient de bună, îi permite copilui să se construiască încă din primele momente
ale vieții. Ea își înțelege rolul esențial, acela de a răspunde nevoilor bebelușului și se adaptează în mod activ
la aceste nevoi. Dacă mama nu se adapteză încă din primele săptămâni de viață la nevoile copilului, se va
adapta el la nevoile mamei. În această situație, dezvoltarea copilului nu va mai fi firească, el nu va putea
reuși să pună bazele unui Sine adevărat, care să-l ajute să facă față la toate dificultățile inerente vieții.
Adaptarea la mamă va fi așadar o constrângere care-l va obliga pe copil să-și construiască un Sine
fals, după asemănarea mamei și în sensul dorit de ea. În relațiile pe care le va avea de-a lungul vieții, un
individ care funcționează cu un Sine fals, nu va mai ști să se arate așa cum este el cu adevărat, ci va încerca
mereu să răspundă așteptării celuilalt.
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ROLUL EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR: CEAUŞESCU ANA-MARIA
ŞCOALA GIMNAZIALA DRAGUTESTI, GORJ
Se spune că la naștere copilul este ”una tabula rasa”, acea tablă ștearsă pe care se scriu toate
experiențele prin care acesta trece în viață și care contribuie la formarea personalității lui. Dezvoltarea
personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari, comunitari. Factorii
familiali sunt ca proximitate și importanta cei mai importanti în dezvoltarea unei personalităti armonioase.
Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul se naște,este îngrijit, educat, educația în
familie precedând-o pe cea instituțională. Copilul, în primii ani de viață este dependent de parinți, iar aceștia
nu trebuie sa fie preocupați doar de latura fizica a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială,
corelând posibilitățile fizice cu cele psihice. Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului,
iar educația sa la nivel psihic trebuie să urmăreasca pas cu pas evoluția fizica, urmărindu-se concomitent
educația intelectuală, morală în scopul formării caracterului. Cel mai important rol in evoluția psihică a
copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această vârsta, rolul exemplului este foarte
important.
De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre lume
si viată, despre fenomene din natură si societate, copilul le primește din familie. Astfel, prin comunicarea
continuă cu membrii familiei, el își însușește limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al
dezvoltării sale psihice. Părinții vor fi atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea,
le vor îmbogăți vocabular, îi vor învăța să se exprime corect si coerent. Părinții trebuie să acorde o mare
atenție întrebărilor copiilor, semn sigur al dezvoltării lor intelectuale, al manifestării active a setei de
cunoaștere, al curiozității lor cu privire la originea lucrurilor din jur. În familie copiii își însușesc primele
cunoștințe, își formează primele reprezentări si dobândesc experiențe morale.
Părinții îi învață de timpuriu pe copii să înțeleagă ce este "bine" si ce este"rău", ce este "permis" și
ce este "interzis". Pentru unele fapte si acțiuni, copiii sunt încurajați si lăudați, iar pentru altele sunt dojeniți
de catre părinți.
Procesul educării morale a copilului este de lungă durată, deși începe încă din familie. Deprinderile
de comportare civilizată, atitudinile copilului față de alții exprimă de fapt atmosfera morala în care el a fost
crescut în familie, sfaturile și îndemnurile pe care le-a primit de la părinți, exemplul personal pe care i l-au
dat prin atitudinile si faptele lor de conduită. Unii părinți nu înteleg că adesea copilul este incorect, nu
pentru ca ar vrea sa se abată de la reguli, ci pentru că nu știe cum trebuie să se comporte, nu dispune de
experienta morală necesară.
În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații juste între membrii familiei. Ceea
ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre parinți și copii este stima reciprocă dintre membrii familiei,
dragostea parintească rațională față de copii, consecvența si unitatea cerințelor pe care le formulează părinții
si ceilalți membri ai familiei față de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile si faptele
lor, încat devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, părinții își iubesc copiii, le poarta de grijă,
muncesc pentru ei si participă la toate bucuriile si supărările lor. Dar această dragoste nu trebuie să fie
oarbă. Părinții care se manifesta astfel față de copiii lor, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile,
nu se bucură de nici un fel de respect și autoritate în fața acestora. Experiența educației in familie arată că
acolo unde copiii sunt scutiți de orice fel de griji si eforturi, ei devin egoisti, nu-și iubesc cu adevărat
părinșii, se înstrăineaza de ei și nu le dau o mâna de ajutor atunci cand se întamplă să treaca prin unele
încercări. O problema aparte a educației în familie o constituie copilul unic. Nu e de mirare ca părinții
concentreaza toată grija si dragostea asupra singurului lor copil. Dar aceasta dăruire afectiva pe deplin
explicabilă trebuie, totuși supusa unui control rațional. Părinții sunt datori sa-i găsească copilului tovarași
de aceeași vârstă cu el. Ei nu trebuie să-l "acopere", să-l silească să-si petreaca timpul numai în preajma
lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alți copii, înseamna a-l lipsi de bucuriile vieții. Nici
un copil nu poate să crească sănătos , sub aspectul intelectual și moral, dacă nu se dezvoltă în colectiv și
prin colectivul de copii..
Rezultatele mai multor studii arată ca elevii care sunt înconjurați de dragostea si ajutorul membrilor
familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror parinți lucrează de dimineața pâna seara
494

și care nu petrec prea mult timp împreuna cu ei. Familia are o influență deosebita asupra copiilor, care
dobândesc mult mai repede si mai ușor cunoștințe despre obiceiuri comportamentale, stil de viață, societate
si natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau necunoscuți. Părinții
sunt cei care de cele mai multe ori asigură hrana si celelalte elemente necesare copiilor: hăinuțe, cărți,
rechizite, jucării, ceea ce îi determina pe cei mici să înțeleagă că au datoria să împlinească așteptările pe
care le au adulții de la ei.
Mai mult decât atât, părinții au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința,
personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor.
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MAMA- CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. INV. PRIMAR CEAUȘOGLU MARIANA LUMINIȚA
ȘCOALA GIMN NR. 49, BUCUREȘTI
Mama…ce ne-am face fără dânsa? Un cuvânt atât de simplu, însă cu o încărcătură complexă. Numai
două silabe vesele sunt monumentale pentru destinul celor cărora le dă viață. Este unică, deosebită,
fantastică, delicată, magică, puternică, înțeleaptă….sunt numai câteva din calitățile pe care le deține această
minunată ființă de pe pământ.
Când spunem mama, spunem acasă, spunem familie, iubire, mustrări, dar și îmbrățișări. Spunem
prima zi din viața noastră, prima zi acasă, prima zi de creșă, prima zi de grădiniță, prima zi de școală. Mama
este prima, dar și ultima din viața noastră. Este Alfa și Omega. Cu ea și prin ea simțim și ne întărim emoțiile
din această lume plină de încercări.
Acest articol îl dedicăm fiecare celor 7 ani de acasă. Eu asociez această perioadă cu prezența intensă
a mamei în viața copilului. Evident că nu singură apare în acest tablou, ci intregită de figura, prezența și
implicarea tatălui.
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră
în contact cu copilul se raportează la lumea din jur ( mama, tata, fratii, bunicii).
Printre principalele ingrediente care compun un copil „bine crescut” regăsim: salutul,
comportamentul activ în public (când, cum și ce să răspund celor din jur), comportamentul cu prietenii (ce
și cum să mă joc), manierele la masă, recunoașterea greșelilor și utilizarea limbajului “reparator”, toleranța
față de covârstnicii cu cerințe speciale.
O abatere semnificativă de la această regulă o are acel segment de copii care sunt incluși de la vârste
foarte fragede în sisteme educaționale, astfel încât prima copilărie este impactata de factorii externi, și nu
de familie. Societatea în care trăim, din păcate, a pierdut valoarea femeii cu statut de mamă, și a transformato, a ispitit-o astfel încat a cedat presiunilor și a renunțat la activitățile imperios necesare bunei dezvoltări a
copilului în favoarea bunului mers financiar al familiei. Din acest motiv apar frecvent deviații emoționale,
psihice de la vârste foarte mici. Ne confruntăm cu o situație mult diferită față de cea prin care am trecut
chiar noi acum 3, 4 decenii.
Ne-au rămas bucuriile zilei, ale clipei, bucurii care ne hrănesc sufletul pe termen scurt însa, căci
maratonul activităților în care suntem angrenați zi de zi nu ne permite mai mult.
Să savuram, așadar, câteva din momentele sensibile pe care pedagogii le pregătesc pentru noi, mamele
în această frumoasă perioadă a mărțișorului.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. CELSIE NASTASIA
LICEUL ECONOMIC NĂSĂUD, JUD. BISTRIȚA- NĂSĂUD
Din perspectivă sociologică, familia este instituția fundamentală în toate societatile. Familia este un
"grup social relativ permanent de indivizi legați între ei prin origine, căsătorie sau adopțiune". În societatea
românească, suntem familiarizați cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu și familia extinsă. Mai
există și un al treilea tip de familie, familia poligamă.
Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari și
comunitari. Factorii familiali sunt cei mai importanți în dezvoltarea unei personalități armonioase.
Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor
familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai caror părinți lucrează de dimineața până seara
și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei.
Familia are o influență deosebită asupra copiilor, care dobândesc mult mai repede și mai ușor
cunoștinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viață, societate și natură de la persoanele apropiate,
decât de la profesori sau necunoscuți.
Familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere intelectual, cât și
fizic, moral și estetic. Mai mult decât atât, părinții au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul,
voința, personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă la școală.
Familia trebuie să fie un colectiv sănătos, adică în componența sa să existe toți membrii care
alcătuiesc în mod normal un asemenea colectiv (doi părinți), între aceștia să fie relații de ințelegere, respect,
întrajutorare, să trăiască în deplină armonie, să ducă o viață cinstită, onestă. În comparație cu familia cu un
singur copil, familia cu mai mulți copii reprezintă un mediu educativ mai bun.
Dacă copilul este singur la părinți el tinde să fie mofturos, egoist, capricios datorită părinților care
doresc să-i facă toate poftele. În familiile cu mai multi copii, afecțiunea părinților se îndreaptă către toți
copiii. Părinții trebuie să aibă o autoritate asupra copilului. Această autoritate nu trebuie obținută cu ajutorul
pedepselor sau a violenței și nici printr-un exces de bunătate și satisfacerea oricărei dorințe. "Adevărata
autoritate derivă din exigența părinților față de comportarea copiilor, îmbinată cu respectul față de acestia".
Nu în ultimul rând, "pentru a fi un bun mediu educativ, familia trebuie să aibă o situație economică
aptă să satisfacă trebuințele de prim ordin ale membrilor săi". Educarea un copil nu este un lucru atât de
ușor. Unii părinți, având concepții învechite, cred că ei știu cel mai bine să-și educe copilul, neacceptând
sfaturi din exterior.
În prezent, există o mulțime de cărti, filme și emisiuni special realizate pentru îndrumarea pedagogică
a părinților.
Familia care nu reprezinta un bun mediu educativ:
a) Familia descompusă - familia care rămâne descompusă în urma unui divorț sau a unui deces, nu
este un mediu educativ ideal. Dar totuși condiția de viață a copilului orfan de un părinte depinde foarte mult
de puterea de dragoste a celui rămas, care poate compensa dragostea celui dispărut.
b) Familia reconstituită - recăsătorirea creează o familie reconstituită sau combinată formată din doi
părinți, din care cel puțin unul aduce în această unitate familială nouă unul sau mai mulți copii dintr-o
casătorie anterioară. Atunci când copiii provin din două familii diferite, mama va proteja pe ai săi, iar tatăl
pe ai lui, plângându-se fiecare împotriva copiilor celuilalt.
c) Violența în familie este un fenomen ce ia amploare. Maltratarea partenerului și a copiilor are loc
în toate clasele sociale, dar posibilitatea maltratării crește odata cu problemele financiare.
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d) Alte cazuri în care familia nu este un bun mediu educativ:
- Certurile și neîntelegerile dintre părinți au efecte traumatizante asupra copiilor.
- Divergențele dintre părinți cu privire la masurile educative au urmări negative asupra educației.
- Dacă părinții mint, fură, înjură, sunt necinstiți, în cele mai multe cazuri copilul va imita
comportamentul acestora.
În concluzie am dorit să demonstrez într-un fel sau altul faptul că nu este neapărată nevoie de o
familie cu doi părinți pentru a fi copilul fericit. Copiii sunt mult mai fericiți dacă cei doi părinți care au
permanent neînțelegeri, divorteaza. Deci, chiar dacă familia este completă, dar climatul moral din ea lasă
de dorit, ea nu poate constitui un bun mediu educativ.
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
CEPOIU IONELA
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
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comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
Noi, părinții ,în cei șapte ani de acasă trebuie să le constituim o ,,fundație pentru construcția unei
vieți închinate binelui, frumosului și adevărului.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: CEUNAȘ ALEXANDRA-ELENA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION STRAT, GIOSENI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
Fаmiliа reprezintă primul mediu sociаl și primul cаdru fizic cu cаre iа contаct copilul, iаr în аcelаși
timp exercită primele influențe educаtive și cele mаi constаnte în timp. De lа nаștere copilul trăiește și se
dezvoltă în interiorul fаmiliei, iаr legăturа аcestuiа cu fаmiliа este extrem de puternică și din multe puncte
de vedere, de neînlocuit. Părinții sunt primii educаtori din viаțа unui copil, educаțiа primită de аceștiа până
lа șаpte аni și nu numаi, fiind importаntă pentru dezvoltаreа sа ulterioаră, în primul rând fiind cаdrul
existenței biofizice а dezvoltării copilului. Rolul părinților în viаțа copilului este indispensаbil, dаr numаi
în măsurа în cаre аceștiа găsesc forțа, secretul de а crește și а dezvoltа un individ puternic, echilibrаt,
rezistent, аdаptаbil lа cerințele societății în cаre trăim. Influenţele educаtive pe cаre fаmiliа le exercită
аsuprа copiilor în cei șаpte аni de viаță se pot mаnifestа аtât direct, prin totаlitаteа аcţiunilor cаre sunt mаi
mult sаu mаi puţin dirijаte cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii fаmiliei, pe cаre
аceștiа le preiаu și le respectă o dаtă cu integrаreа în societаte. Dezvoltаreа personаlităţii copilului este un
proces complex, cаre se desfăşoаră în timp şi presupune аcţiuneа simultаnă а eredităţii, а educаţiei şi а
mediului.
Educаțiа, regulile morаle, bunele mаniere sunt pârghii importаnte folositoаre аdаptării copilului în
societаte. Un copil cаre este crescut cu principii solide încă de mic, se vа descurcа mult mаi bine în relаțiile
cu cei din jurul său decât unul căruiа îi lipsesc cei șаpte аni de аcаsă. Auzim mаi mereu și folosim des
expresiа Cei șаpte аni de аcаsă, аtunci când vrem să fаcem аprecieri sаu să mustrăm conduitа unui individ.
Aceаsă expresie pot spune că este o oglindă а educаţiei pe cаre părinţii o oferă copiilor în primа pаrte а
copilăriei. Speciаliştii аfirmă fаptul că, regulile de comportаment şi educаţie oferite în primii șаpte аni de
viаţă аi copilului sunt definitorii pentru formаreа lui cа аdult. Cei șаpte аni de аcаsă lа propriu, sunt foаrte
importаnți, deoаrece în аceаstă perioаdă însușirile dobândite de un individ devin stаbile pentru tot restul
vieții În аceаstă etаpă, copilul dobândește din fаmilie primele modele de comportаment, își creeаză
obișnuințe, deprinderi, cаre nu sunt întotdeаunа pozitive în conținut, dаr pe cаre îl vа însoți de-а lungul
vieții. De аsemeneа, sunt multe аspecte cаre trebuie subliniаte și luаte în vedere de către părinți încă din
primii аni de viаță, pentru а ști exаct ce аr trebui un copil să învețe în аceаstă etаpă: copilul trebuie să își
însușeаscă deprinderi de аutoservire, de ordine, curățenie și exprimаreа propriilor nevoi, conștientizаreа și
respectаreа bunelor mаniere și а vаlorilor morаle și etice, exteriorizаreа trăirilor, sentimentelor si emoţilor
pozitive, negаtive, să trаnsmită un mesаj corect, să fie cаpаbil să аleаgă motivele și motivаțiile аtunci când
vreа să fаcă cevа.
Fаmiliа, primul grup cu cаre iа contаct copilul, rămâne structurа fundаmentаlă în condiţiа indivizilor,
în mаnifestаreа unor аtitudini civice, morаl-comportаmentаle. Ansаmblul modelelor de conduită oferite de
părinţi, pe cаre copiii le preiаu prin imitаţie şi învăţаre, şi climаtul socioаfectiv, în cаre se exercită
influenţele educаţionаle, reprezintă primul model sociаl cаre аre o influenţă hotărâtoаre аsuprа copiilor.
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IMPORTANṬA EDUCAṬIEI IN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR CADĂ ANDREEA-GEORGIANA
ṢCOALA GIMNAZIALA „VIRGIL CALOTESCU”, BASCOV, ARGEṢ
Părinṭii sunt consideraṭi primii dascăli. Ei au o mare responsabilitate. Educaṭia lasă amprente asupra
copiilor, uneori pentru o viaṭă întreagă deoarece copiii îi imită în tot ṣi în toate. De ce? Iubirea ce le-o poartă
ṣi admiraṭia pentru părinṭii lor este mare, idolatrizându-i.
Studiile au aratat că şansele copilului de a creşte, de a se dezvolta şi de a obţine rezultate mai bune
cresc pe măsură ce părinţii sunt mai implicaţi în educaţia copilului. „Ceea ce fac părinţii cu copiii acasă dea lungul procesului de educaţie este mai important decât orice alt factor...” Desforges 2003
Părinţii şi familiile au cea mai mare influenţă asupra atitudinilor, comportamentului şi reuşitelor
copilului. Un copil îşi petrece mai puţin de 20% din timp la şcoală şi peste 80% din timp în compania
părinţilor, a familiei şi a altor membri ai comunităţii – de aceea este importantă colaborarea între părinţi,
şcoală şi comunitate. Cum vă puteţi implica? Părinţii joacă un rol cheie în colaborarea cu şcoala pentru
beneficiul educaţiei copilului. Printre diferitele moduri în care vă puteţi implica se numără a veni la şcoală
pentru a lăsa sau a lua copilul, a fi prezent la sedinţele cu părinţii, a participa la evenimentele şcolare, a face
voluntariat în clasă, a primi rapoarte, a împărtăşi imformaţii privitoare la sănătatea şi bunăstarea copilului
şi a sărbători reuşitele. Dar toate acestea reprezintă doar începutul. Implicarea înseamnă de asemenea să
jucaţi un rol activ în educaţia copilului dumneavoastră acasă. În alte cuvinte, puteţi avea un impact pozitiv
prin:
• A încuraja copilul să aibă o atitudine pozitivă şi curioasă cu privire la învăţat în orice mediu, acasă,
la şcoală şi în comunitate
• A vă asigura de prezenţa la şcoală, punctualitate şi respectarea unor obiceiuri pozitive
• A încuraja copilul să aibă interese variate ca de exemplu hobby-uri, activităţi extraşcolare şi
activităţi comunitare
• A lua parte în activităţile şcolare în cât mai multe feluri posibile – prin a vă oferi abilităţile, timpul
şi prin a vă împărtăşi preocupările
• A cere informaţii pentru dumneavoastră sau pentru educaţia copilului pentru a vă permite să îl/o
susţineţi
• A vorbi cu copilul despre viitorul, speranţele şi visurile lui/ei.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!
IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
CAIA HOANĂȘ FLOAREA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TULGHEȘ
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei șapte ani de acasă, deoarece copiii sunt incluşi în
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii:
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.
Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte
a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii șapte ani de viaţă
ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.
În momentul în care, copilul depășește sfera familiei și începe o noua etapă a vieții lui, intră în
colectivitate începând cu grădinița, continuând cu școala, unde are loc o restructurare a programului zilnic,
care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi
reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi .
Pe lângă educația din școală un rol foarte important îl constituie familia, mama este persoana care se
asigură și încearcă mereu să-i ofere copilului o educație bună, cei șapte ani de acasă. Desigur, nu numai
mama educă copilul, un rol foarte important îl are și tata, bunicii sau alți membrii din familia restrânsă, care
sunt mult mai implicați în această activitate decât mama.
Educația primită în cadrul familiei și la care se face referire de obicei utilizând expresia “cei șapte ani
de acasă”, constituie temelia reușitei în viață a unei persoane. Educația din familie nu poate fi substituită
nicidecum, iar lipsa acesteia va duce la formarea unui caracter nu tocmai corespunzător și apreciat.
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR: CAINA IOANA
ŞCOALA GIMNAZIALA DESESTI
LOC. DESESTI
JUD. MARAMURES
Familia reprezintă locul în care , copilul îşi petrece cea mai mare parte a timpului , locul în care
copilul este îngrijit , educat , educaţia în familie precedând-o pe cea instituţională. Copilul , în primii ani
de viaţă , este dependent de părinţi , iar aceştia nu trebuie să fie preocupaţi doar de latura fizica a îngrijirii
lui , ci să aibă în vedere educaţia şi dezvoltarea psiho-socială, urmărindu-se concomitent educaţia
intelectuală , morală , în scopul formării caracterului. Cel mai important rol în această evoluţie a copilului
îl au exemplele pozitive din familie , deoarece rolul exemplului , la această vârstă, este extrem de important.
Primele impresii despre lume şi viaţă , despre fenomenele din natură şi societate , copilul le primeşte
în familie . În comunicarea continuă cu membrii familiei , copilul îşi însuşeşte limbajul , care devine un
puternic instrument al dezvoltării psihice. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor .
O mare parte dintre cunoştinţele despre natură , societate , deprinderi igienice , obişnuinţele de
comportament , elevul le datorează educaţiei primite în familie. Aceasta este şi cea care se preocupă şi de
dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor , le dezvoltă spiritul de observaţie , memoria şi gândirea.
Educaţia în familie , cei şapte ani de-acasă , influenţează puternic întreaga existenţă a unei persoane.
Părinţii sunt modele , pe care copiii , conştient sau inconştient , le văd cu ochii minţii şi le urmează.
Familia înseamnă înţelegere , bucuria de a sta împreună. Ea este cea care mediază comunicarea cu
celelalte componente sociale , în special cu şcoala, aceasta fiind un factor care ajută copilul în desăvârşirea
propriei personalităţi. Familia este partenerul tradiţional al şcolii, care influenţează atitudinea copilului faţă
de învăţătură , de aceea şcolarizarea nu se poate realiza fără participarea activă a părinţilor .
Părinţii sunt primii dascăli , care au o mare responsabilitate şi a căror educaţie lasă amprente , uneori
pentru toată viaţa , deoarece copiii îi imită in tot şi în toate . Modelul părinţilor influenţează în mare parte
conduita copilului de mai târziu . Potrivit specialiştilor , părinţii reprezintă primele persoane cu care copilul
intră în contact , de aceea îi consideră ca fiind cei mai buni , protejând cele mai bune valori şi îşi doresc să
îi imite în tot ceea ce fac. Aşa se întâmplă tot mai mulţi copiii ajung să spună că , atunci când se vor face
mari îşi doresc să îşi întemeieze o familie asemeni celei în care trăieşte deja.
Propriul exemplu este cea mai bună unealtă în creşterea copilului . Dacă apreciem bunătatea şi
blândeţea vom creşte copii buni şi blânzi . Dacă punem accent pe responsabilitatea financiară şi resurse ,
cel mai probabil vor învăţa aceste calităţi şi copiii noştri vor fi , la rândul lor preocupaţi de resurse şi
responsabilităţi financiare , pentru că asta e ,, ceea ce facem '' . Dacă de învăţăm copiii să vadă lumea întro lumină pozitivă , prietenoasă , ei vor avea oa armă vitală în depăşirea obstacolelor vieţii . Dacă ne învăţăm
copiii că viaţa e nedreaptă , crudă şi că obstacolele nu pot fi depăşite , ei vor învăţa să vadă negativitatea în
provocările de zi cu zi , în loc să înveţe să creadă că pot depăşi orice obstacol , cu acţiuni şi gânduri pozitive.
Este extrem de important să i se ofere copilului răspunsuri la nenumăratele sale întrebări .
Şcoala îi învaţă pe copii cunoştinţe academice , părinţii trebuie să îi înveţe despre moralitate şi valori.
Dacă considerăm că nu avem o viziune prea clară , ca părinte , să încercăm să învăţăm să creştem alături
de copii . Să luăm în considerare ceea ce simţim că este important în viaţă şi ceea ce ne este drag!
Educaţia în familie este extrem de importantă , de aceea este indicat să le oferim copiilor un strop de
fericire în fiecare zi , în asa fel încât să se simtă iubiţi şi adoraţi , lăsând deoparte grijile zilnice.
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IMPORTANTA EDUCATIEI ȊN FAMILIE
PROF. ȊNV. PRIMAR CALIAN DANIELA – OLIVIA
ŞCOALA GIMNAZIALA IERNUT, JUDETUL MUREȘ
Şcoala și familia sunt consideraţi cei mai importanţi factori educaţionali. ,,Educaţia reprezintă un
sistem de valori și influenţe deliberate sau nedeliberate, explicite sau implicite, care contribuie la formarea,
modelarea, dezvoltarea și transformarea personalităţii indivizilor indiferent de vârstă, ȋn vederea atingerii
anumitor finalităţi, stabilite ȋn conformitate cu cerinţele actuale și de perspectivă ale societăţii.”(Miron
Ionescu) ,,Familia se ȋntemeiază prin căsătoria liber consimţită ȋntre soţi, pe egalitatea acestora și pe dreptul
și ȋndatorirea părinţilor de a asigura creșterea, educaţia și instruirea copiilor.” (,,Constituţia României”,
Articolul 48)
Una dintre funcţiile pe care le ȋndeplinește familia este cea educativă. Funcţia educativă a familiei
este rezultatul unei acţiuni dirijate care se exercită de către un membru al familei, ȋn mod intenţional,
conform unui scop. Acţiunea educativă din familie se particularizează prin finalităţile sale. De la cea mai
fragedă vârstă a copilului, familia intervine pentru formarea deprinderilor igienice, ȋn adoptarea unui regim
de muncă și odihnă, ȋn formarea primelor priceperi și deprinderi de muncă și a sensibilităţii estetice. Familia
contribuie la organizarea vieţii psihice a copilului prin stimularea procesului de maturizare și dezvoltare a
diverselor sale componente: procesele senzoriale, limbajul, memoria, gândirea, atenţia, imaginaţia etc. Sub
ȋndrumarea familiei copilul asimilează multe informaţii sub formă de percepţii, reprezentări, idei cu privire
la realitatea ȋnconjurătoare, ȋși formează un stil de muncă individual ȋn scopul ȋndeplinirii diverselor sarcini.
Este recunoscut rolul esenţial al familiei ȋn educaţia morală. Comportamentul copilului, ȋncă din
primii ani de viaţă, se formează observând și imitând modelul oferit de adulţi. Ȋn familie, i se oferă acestuia
primele modele comportamentale prin care i se transmit valori morale pozitive sau negative, i se prezintă
primele norme de conduită morală, se pun bazele formării primelor deprinderi de comportare morală
ȋncepând cu respectarea celor mai elementare norme și reguli de comportare până la formarea unor
reprezentări, noţiuni, convingeri, valori morale prin care ȋși exprimă atitudinea faţă de societate, faţă de
ceilalţi oameni și faţă de el ȋnsuși.
Ȋn primii ani de viaţă, familia este mediul care satisface multe dintre nevoile psihologice ale copilului
care contribuie la o bună dezvoltare și la formarea unei personalităţi armonioase. Pentru formarea unei
personalităţi armonioase este nevoie de afecţiunea părinţilor și de o ȋnţelegere familială. Dacă copilului ȋi
sunt satisfăcute nevoile psihologice atunci el devine mai puternic și mai capabil să se adapteze unei lumi ȋn
transformare, mai capabil să ȋnveţe, mai echilibrat emoţional și mai apt să trăiască ȋmpreună cu ceilalţi.
Nevoia de dragoste și de siguranţă oferă baza viitoarelor relaţii pe care le va avea cu oamenii cu care va
relaţiona. Pentru dezvoltarea cognitivă a copilului sunt importante experienţele trăite ȋn familie. Foarte
importante pentru evoluţia lui intelectuală sunt jocul și dezvoltarea limbajului prin comunicare. Jocul
creează experienţe noi și atractive, iar limbajul este cel mai important mijloc prin care dezvăluie și ȋnţelege
lumea. Prin intermediul cuvintelor el află semnificaţia lucrurilor și a fenomenelor ȋnconjurătoare reușind să
se adapteze la ele. Ȋncurajările, răsplata și cererile rezonabile din partea părinţilor sunt necesare pentru ca
el, copilul, să depășească dificultăţile și conflictele inerente dezvoltării și interrelaţionării, ȋl ajută la
formarea stimei de sine și ȋi dă ȋncredere ȋn forţele proprii. Sunt importante micile responsabilităţi deoarece
acestea ȋi oferă sentimentul de libertate și de decizie ȋn timpul desfășurării propriilor acţiuni, ajută la
creșterea independenţei lui. Asumându-și responsabilităţi ȋnvaţă reguli, de ce se face un anumit lucru ȋntrun anumit fel, ce este permis și ce nu este permis.
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Educaţia ȋn familie trebuie să se realizeze ȋntr-un climat afectiv propice, ȋntr-o atmosferă caldă și de
ȋnţelegere care să reconforteze și să creeze și climatul necesar pentru munca intelectuală a copilului. Familia
are un rol important ȋn școlarizarea pozitivă a acestuia influenţându-i atitudinea faţă de ȋnvăţătură. Părinţii
trebuie să dovedească mult tact, să ȋmbine corect ȋnţelegerea și afecţiunea cu autoritatea părintească astfel
ȋncât copilul să realizeze sarcinile școlare cu plăcere, să fie disciplinat, să-și respecte părinţii și pe cei din
jur.
Educaţia ȋn familie influenţează ȋntreaga existenţă a copilului.
Bibliografie:
1. Ionescu, M. , (2003), Instrucţie și educaţie, Garamond S.R.L, Cluj – Napoca
2. Nicola, I., Constantin, S., Fărcaș, D., (1982), Pedagogie școlară, Editura Didactică și pedagogică,
București
3. Albu, G., (2007), ,,Copii cu părinţi, copii fără părinţi”, Revista Ȋnvăţământul primar, Editura
Miniped, București
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
CALUGARU VICTORIA LILIANA
Familia este celula vieţii pe pămînt, cel dintâi asezământ între Dumnezeu şi om, cea mai veche
comunitate umană întemeiată de Tatăl ceresc, după modelul tainic al Prea Sfintei Treimi. Familia reprezintă
nucleul de bază realizat prin căsătorie , ea are rol decisiv în ceea ce priveşte viitorul social şi spiritual al
copilului. Putem spune că educaţia începe din momentul conceperii copilului. Încă din pântece mama va
avea toată grijă să-i transmită copilului sentimente de linişte şi afecţiune, dar şi o alimentaţie sănătoasă,
acestea având un rol important în formarea lui. Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să
depăşească obstacolele, inerente vieţii, este punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane
responsabile, adaptate timpului în care trăiesc.
Totul se începe şi se învaţă mai întâi în familie. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură,
societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, cele mai importante deprinderi de
comportament : respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine copilul le datorează
educaţiei primite în familie de unde și expresia : "A avea cei şapte ani de acasă".
Condiţiile economice, materiale, de hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, de organizarea unui ritm al vieţii,
de nivel cultural şi comportamental, de integrarea socială îşi pun desigur amprenta pe existenţa şi
dezvoltarea copilului. 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.
Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca
în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala.
Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi.
Climatul educaţional familial cuprinde ansamblul de stări psihice, modurile de relaţionare
interpersonală, atitudini ce caracterizează grupul familial o perioadă mare de timp. Acest climat poate fi
pozitiv sau negativ. Într-un climat educativ bun părinţii sunt calmi în raporturile cu copiii, fară a le satisface
orice capriciu. Copilul simte că părinţii se ocupă de el, că sunt interesaţi de necazurile şi problemele lui, ca
şi de rezultatele şcolare. Familia este un cadru ferm de disciplină, în care şi copiii şi părinţii împărtăşesc
acelaşi nivel de exigenţă.
Climatul familial negativ este caracterizat prin lipsa de autoritate a mamei, rolul de părinte nu este
îndeplinit cu calm şi consecvenţă, părinţii ajung deseori la divergenţe în legătură cu disciplinarea copilului,
copilului i se aplică pedepse corporale, este ameninţat şi admonestat.
Aşteptările exagerate şi presiunile către învăţare, fără a-i acorda încurajare şi suport afectiv; Atitudine
severă faţă de copil (climat hiperautoritar), copilul devine apatic, indiferent, protestează, se revoltă. Se
conturează trei tipuri de copii: copilul-pitic-considerat fiinţă lipsită de valoare, care trebuie să fie mereu
certată, copilul-marionetă-care trebuie să fie foarte cuminte, să corespundă exigenţelor părinţilor şi copilulsălbatic, care are porniri neapărat urâte şi de aceea trebuie,,dresat’’.
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.
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.
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Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană şi a căror educaţie lasă
amprente, uneori pentru toată viaţa deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi ȋn toate. Motivul? Iubirea sinceră pe
care le-o poartă! Admiraţia lor pentru părinţi este mare, idolatrizându-i chiar, aşa că, micuţul este oglinda
fiecărui părinte. Pentru a reuşi mai bine în educaţia copiilor lor, părinţii trebuie să fie consiliaţi, să se
pregătească ca să ştie care sunt fundamentele concepţiilor şi strategiilor educative. De asemenea trebuie să
colaboreze cu grădiniţa - în primul rând - direct (cu educatoarea) si prin Comitetul de parinţi precum şi cu
specialiştii din unităţile specializate sau din organizaţiile nonguvernamentale care se preocupă şi de
domeniul educaţiei, luând în consideraţie ceea ce este util pentru educaţia copiilor lor. Trebuie conştientizat
ȋnsă şi faptul că părinţii au datoria sacră de creştere a copiilor lor, fără a deveni însă supuşii acestora. La
rândul lor şi copiii au obligaţiunea tot sacră, de a-şi iubi şi respecta părinţii.
Astăzi, relația familie-școală este o prioritate. Însă este nevoie de timp și de efort, întrucât problemele
comportamentale și de educație ale elevilor nu dispar după o singură intervenție. Uneori, atât familia, cât
și școala vor fi nevoite să lucreze împreună ani întregi pentru soluționarea problemelor comune și pentru ași oferi ajutor reciproc în vederea accelerării progresului școlar al copiilor. În același timp, este nevoie de
acceptarea necondiționată a celuilalt. Relațiile de colaborare sunt mult mai îmbunătațite atunci când
educatorii îi abordează pe părinți la nivelul la care se află aceștia, nu la nivelul la care ei (educatorii) cred
ca ar trebui sau ar putea sa fie. Astfel, sensibilitatea la diferențele dintre părinți în ceea ce privește timpul,
aptitudinile și cunoștințele lor va împiedica emiterea de judecăți nefondate.
Privind parteneriatul familie-școală cu deschidere și interes, într-o manieră dinamică și flexibilă,
suntem în măsură să evităm o anumită rutinizare a relaționării și să depășim modalitățile tradiționale,
clasice, de lucru cu părinții. În cadrul unor coordonate definite de respect mutual, permisivitate, acceptare
necondiționată, căldură, empatie și absența oricărei exploatări, parteneriatul are șansa de a fi constructiv.
Numai astfel vom reuși să găsim în psihologia educațională un loc adecvat parteneriatului, astfel încât
perspectiva din care sunt privite locul și rolul copilului să permită o conexiune eficientă a școlii cu viața
reală, elevul învățând în cele din urmă să fie bine ancorat în realitate și, îm același timp, un model pentru
alții.
In consecință, unul dintre scopurile principale ale parteneriatului este crearea unui mediu educațional
care să activeze potențialul de învățare al elevilor și să încurajeze implicarea activă îm învățare. În acest
sens, școala trebuie să asigure un climat în care atât elevii, cât și părinții să se simtă confortabil si, pe cât
posibil, să fie protejați de tentația de a asocia școala cu sentimentul de eșec.
Dacă interacțiunile dintre familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor
relații se vor simți mai puternic conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește
ajutorul pe care îl pot oferi elevilor în procesul învățării. școlile vor ca părinții să fie implicați, dar implicare
lor depinde de măsura în care sunt invitați, informați și implicați în tot ce se întâmplă.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
EDUCATOARE: CALUȘ AUGUSTINA
ȘCOALA GIMNAZIALA BUDACU DE JOS/ GRADINIȚA P.N. JELNA
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.
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
socio-moral. 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.
Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente vieţii, este
punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc.
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.
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.
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.
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.
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 parentalajută cel mai mult; părintele este un
exemplu pentru copil. Părinţii le spun copiilor ce e bine şi cee 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.
Ca o concluzie, modelele de conduită oferite de părinţi pe care copiii le preiau prin imitaţie şi
învăţare, precum şi climatul socio-afectiv 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 socio-moral. Familia este partenerul
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tradiţional al şcolii. Aceasta influenţează atitudinea copilului faţă de învăţătură, de aceea şcolarizarea nu se
poate realiza fară participarea activă a părinţilor.
BIBLIOGRAFIE
Piștoiu, A. A. (n.d.). FAMILIA -PRIMUL EDUCATOR ROLUL FAMILIEI ÎN ACTIVITATEA DE
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FAMILIA- MEDIU ȘI FACTOR EDUCATIV
PROFESOR ÎNVÂȚĂMÂNT PRIMAR ADRIANA CÂMPAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRON COSTIN” SUCEAVA
Dătătoare de viață și prezență în existența copilului pe o durată îndelungată, familia reprezintă mediul
optim în care acesta trăiește și se inițiază pentru viața adultă.
Educația însă nu fabrică din orice fel de piese separate modelul de om dorit , ca un automobil, ea
contribuie la formarea copilului în sensul creșterii sale. La realizarea acestei complexe opere contribuie o
multitudine de factori și condiții, dintre care un rol de prim ordin îi revine familiei.
Astfel familia are un rol foarte important în viața copilului, constituie mijlocul prin care acesta este
introdus în viața umană și în cadrul căreia se elaborează personalitatea proprie. Familia reprezintă un factor
de influență asupra dezvoltării personalității copiilor și de asigurare a continuității psihice în ordinea
culturală și socială. Ea creează biblioteca educativă a copiilor.
În familie începe construcția personalității copilului : se însușesc reguli elementare de conduită
civilizată, deprinderile de curățenie , se convertesc, se umanizează o serie de instincte: alimentare,
autoservire, se acumulează un număr de obiceiuri și tradiții cu privire la relațiile morale.
Referitor la mediul familial, Maurice Debesse spunea că: mediul afectiv și protector, dublă condiție
indispensabilă pentru ca ființa tânără să învețe, să se construiască ea însăși în raport cu ceilalți, efectuând
fără pericol experiențe sociale și sentimentale.
Familia este un mediu afectiv , social, cultural, oferă sentimentul de siguranță, are loc așa-zisa inițiere
în familie. Totodată familia este locul unde copilul învață să fie iubit și să iubească, cu mult înainte ca el să
fie în stare să facă asemenea distincție este cadrul familial. Totodată aici el descoperă comportamentele
sociale de bază. Cu privire la mediul social P . Osterrieth menționează că funcția familiei este profund
socializatoare datorită relațiilor interpersonale ce se stabilesc în cadrul ei. Datorită mediului afectiv, familia
este o adevărată școală a sentimentelor.
Dat fiind importanța pe care familia o are în viața copilului , de factor educativ ea a fost numită- o
școală a acestuia , fie ea a sentimentelor, a relațiilor individuale sau prima lui școală. Familia își exercită
funcția educativă în mod direct prin acțiuni mai mult sau mai puțin organizate și dirijate utilizând o serie
de metode și tehnici educative și în mod indirect prin metode le de conduite diferite , precum și prin climatul
psihosocial existent în grupul familial.
Influențele exercitate se traduc într- o serie de efecte aspra comportamentelor personalității
comportamentelor personalității copiilor, fie el instrumental- operaționale, fie atitudinal- relaționale, fie
componente motivațional-afectivă. Modelele de conduită oferite de părinți pe care copiii le preiau prin
imitație și învățare, precum și climatul educativ în care se exercită influențele educaționale.
Într-un climat în care există frecvente momente conflictale sau în care părinții manifestă atitudini
egoiste, oricât vor încerca aceștia să contureze la copiii lor modele comportamentale pozitive, nu vor putea
să dețină rezultate scotate. Deasemenea funcția social- integrativă, nivelul de adaptare și integrare în raport
cu sistemul cerințelor vieții și activității sociale este dependentă în mare măsură de achizițiile realizate în
cadrul familiei.
Familia își îndeplinește rolul și funcția educativă prin intermediul fiecărui membru al ei în parte și
prin relațiile ce se stabilesc între aceștia. În primul rând familia , prin constelația ei proprie, va reprezenta
o imagine a societății în care copilul va trebui mai târziu să se integreze.Rolurile pe care le joacă familia
membrii familiei în educarea copilului sunt diverse și totodată specifice fiecăruia în parte.
Aportul fiecărui membru al familiei în evoluția și educația copilului depinde atât de locul pe care-l
ocupă în constelația grupului social respectiv cât și de stadiul evoluției ființei umane în formare. Funcția
mamei este primordială în primii ani de dezvoltare a copilului, sursă de securitate și mulțumire, inițiatoare
pentru viață contribuind la formarea deprinderilor, inițiatoare pe plan intelectual și cultural. Ea reprezintă
și prima autoritate cu care ființa infanilă se confruntă. Prin relațiile sale cu mama, copilul face cunoștință
cu primele norme, reguli, obligații, cu primele forme ale moralei. Dat fiind rolul deosebit pe care mama îl
are în primele etape ale evoluției copilului i-a făcut pe unii autori să numească această etapă ,, Școala de pe
genunchii mamei.;, Tatăl este cel care echilibrează relațiile interfamiliale, care creeazză și întreține
sentimentul de siguranță în întrgul grup familial. El reprezintă autoritatea . Dacă mama contribuie prin
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afectivitate sa ca regulile , interdicțiile să fie acceptate de copil, tatăl impune legea prin autoritate și
fermitate, orientează pe copil în domeniul obligațiilor, al principiilor și legilor generale. Dar între tată și
copil trebuie să se realizeze o relație normală pentru a realiza călirea personalității și realizarea de sine a
ființei infantile. Totodată se impune cooperarea celor doi părinți , aceștia trebuie să- și adune puterile în
realizarea operei educative care are în finalitate formarea unei ființe umane cu o personalitate armonioasă
capabilă de o bună integrare socială și profesională. Bunicii chiar dacă locuiesc sau nu împreună cu familia
de bază, dețin un rol educativ important în viața copilului. Ei îndeplinesc o funcție dublă, susținând părinții,
secundându-i în lupta educativă. Totodată bunicii sunt mai disponibili decât părinții având mai mult timp
să-i asculte pe copii și să le istorisească povești și fapte trăite care îi învață totdeauna ceva. Prin narațiunile
respective, bunicii le înfățișează o serie de adevăruri profunde ale vieții, adevăruri pe care ființa infantilă
nu ar ști cum să le descopere în experiența ei limitată. Grupul de frați și surori îl învață pe copil să împartă
cu alții, să dăruiască, să dea cu împrumut , să cedeze drepturi, să se intereseze de alții, să țină cont de vârsta
sau particularitățile altora, să iubească.
Familia deține un rol deosebit, primordial, am putea spune în creșterea, dezvoltarea și educarea unui
copil.
Bibliografie:
Bonchiș Elena, Familia și rolul ei în educarea copilului, Ed. Polirom, București, 2011
Maurice Debesse, Psihologia copilului de la naștere la adolescență, Ed. Didactică și Pedagogică București, 1970
Paul Osterrieth, Copilul și familia, Editura Didactică și Pedagogică București, 1972
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ÎMPREUNA CREȘTEM COPII EXCEPȚIONALI
PROF. INVAȚAMANT PRIMAR, CAPMARE ALICE MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 BUZAU
Unii copii reușesc încă de mici lucruri excepționale, au un alt avânt în primii ani de școală, își
fructifică la maxim potențialul. Întrebarea care s-ar preta la o astfel de observație este de ce parte dintre
copiii se evidențiază prin aceste potențări native, iar alții nu, oare nu toți se nasc la fel?
Diferența o face, mereu din punctul meu de vedere, părinții, familia prin componența sa extrinsă. Un
părinte excepțional, un părinte care își echilibrează viața, pe plan socio-profesional, material și mai ales
afectiv, nu poate fi decât un părinte sănătos emoțional, care are de oferite copilului stabilitate, dragoste și
un model de urmat.
Deprinderile și abilitățile esențiale se câștigă în primii ani de viață, când copilul este puternic legat
emoțional și fizic de tot ceea ce părintele face, este atent la experiențele modelului său, preia din
comportamente, percepții și își formează senzațiile asupra mediului înconjurător prin prisma adultului.
Părintele este cel care construiește și modelează continuu și legăturile copilului cu familia extinsă, cu cei
din comunitate, generând relații, cadre potrivite evoluției spre independența și educația celui mic.
Putem sintetiza că parenting-ul este o provocare prin rolul esențial pe care îl are în formarea copilului,
de unde și preocuparea din ce în ce mai insistentă pentru trainingul și informarea părinților în legătură cu
creșterea și dezvoltarea psihologică a copiilor. Participanții unor astfel de întâlniri sunt oameni ce vor fi
ghidați în a fi mai atenți la ei și la dezvolatrea copilului lor, înțelegând unicitatea acestora și încurajându-i
să- și dezvolte talentele și abilitățile.
Unde intervine școala? Școala este cea care poate susține astfel de traininguri încă de la primul an de
instituționalizare a copilului, când într-un cadru organizat, bine structurat, părinții și cadrele didactice pot
conlucra la creșterea armonioasă a copiilor. Mulți părinți au nevoie ei însuși de ghidare, susținere,
încurajare, au nevoie de parteneri serioși, instruiți și devotați pentru a crea o evoluție cognitivă, afectivă,
socio-relațională a copilului, în obținerea performanțelor de orice fel.
Intervențiile psihoeducaționale destinate dascălilor, realizate de specialiști în psihologia educației,
duc la creșterea calității și obținerea performanțelor în activitatea didactică. Dascălii sunt cei ce devin
mentori și persoane investite cu încredere și respect de către învățăcei, dar la fel de important, cei ce pot fi
oricând sprijinul și formatorul părinților.
Liantul dintre știință, efort, voință, valori comune poate ajuta părinții și dascălii să crească împreună
copii excepționali, capabili să aducă valoare existenței individuale și sociale.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
CAPRARU NICOLAE
„Familia este un factor important și de răspundere al educației. Parinții o conduc și răspund de ea
in fața societații a fericirii lor și a vieții copiilor”. A.S.Makarnko
De ce este importanta familia in educația copiilor ?
Familia reprezinta locul in care copilul ia naștere,crește,se maturizează este educat si invățat bunele
maniere, fiind pregătit pentru viață. Copilul in primii ani de viață este dependent de familie , de aceea
parinții trebuie să se ocupe atat de latura fizică cat si cea psihică. Încă de mici copii au nevoie de afecțiune,
căldură părintească, vorbă dulce, grijă și nu in ultimul rând educație. În primii ani de viată copii au o
capacitate foarte mare de asimilare de cunoștințe atat folositoare cât și nefolositoare iar părinții au grijă
să îi ajute să selecteze informația .
Educația in familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului ,iar educația la nivel psihic trebuie sa
urmărească evoluția fizică astfel formându-se in mod conconcomitent educația intelectuală si morală in
scopul formarii caracterului .Familia are o influență deosebită asupra copiilor care dobandesc mult mai
repede, obiceiuri,comportamente,cunoștințe de la persoane apropiate cu autoritate in viata lor ,decât de
la profesori sau necunoscuți.
Armonia familială si buna ințelegere au o influență pozitivă asupra creșterii si maturizarii copiilor .
Familia reprezintă punctul de plecare , piatra de temelie in educația copiilor . Este foarte imortant să ai o
familie frumoasă , in care dăinuie armonia si buna ințelegere . In acest fel „vlăstarul” va crește frumos
din toate punctele de vedere.
Familia joacă un rol important in ducația copiilor , de aceea părinții trebuie să fie inzestrați cu
răbdare,tact,voioșie,placere,iubire pentru a putea modela copilul frumos ,care se va descurca in viața și
va ține cont de cei „7 ani de acasă”in comportamentul său , de-a lungul anilor,față de semeni și familie .
De familie depinde preocuparea pentru maturizarea psihică a copilului .Primele impresii despre
viată,lume,societate,fenomene ale naturii, copilul le primește in familie .Astfel prin comunicarea continuă
cu membrii familiei ,copilul iși insușește limbajul care cu timpul devine instrument al dezvoltării psihice.O
sarcină a parinților este cea de a urmari cum va pronunța copilul primle cuvinte , le vor corecta vorbirea
, îi vor invăța sa să se exprime corect si le va imbogăți vocabularul. Tot in familie copilul va invăța ce e
bine și ce e rău și cum să le diferențieze, va fi lăudat când va face lucruri bune dar si dojenit când va gresi.
Va trece și prin momente grele dar va fi învățat să-și păstreze calmul și să gasească o rezolvare.
Un copil educat stie ce inseamnă bunătatea, un copil educat se va ințelge bine cu colegii săi , iși va
ajuta semenii la nevoie, va vorbi politicos și nu va jicni,isi va ajuta parintii la sarcinile zilnice , nu va ieși
din cuvantul părintilor, își va face tot timpul temele si ii va ajuta pe colegi cu tema , va ceda locul in autobuz
, va saluta respectuos si multe altele .
„ A iubi un copil nu inseamnă să-i faci toate capriciile , a-l iubi consta in a scoate tot ce este mai bun
din el și a-l invața să iubească dificultațile” Nadia Boulanger
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FAMILIA MODERNĂ ȘI ROLUL EI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI
CARAMAN LILIANA, LICEUL TEORETIC ION CREANGĂ, TULCEA
Nu îţi alegi familia. Ea este cadoul lui Dumnezeu pentru tine. – Desmond Tutu
De-a lungul existenței umane, familia a fost una dintre cele mai vechi si mai stabile forme de
comunitate și cea care asigură evoluția și continuitatea vieții sociale. Caracteristicile specifice ale familiei
derivă din multitudinea de funcții ale acesteia: fiziologică, psihologică, morală, educațională, economică și
emoțională. Dacă rolul moral este bine definit în familie (dragoste, afecțiune, înțelegere și respect reciproc),
atunci vorbim de o familie puternică și integră. Această familie va genera întotdeauna un climat favorabil
în care copiii vor crește armonios și vor fi educați ca la carte.
La nivel social, structura familiei tradiționale în care părinții și bunicii noștri aveau locuri bine
definite, a intrat în criza. Structura familiei se baza mai mult pe rolul afectiv al mamei. Însă, o dată cu
emanciparea femeilor, a integrării lor în câmpul muncii, s-au produs multe schimbări sociale în cadrul
familiei, cum ar fi, planificarea familială și posibilitatea femeii de a avea și alte activități în afara
maternității. În consecință, tații au început să-și integreze și ei componența afectivă în rolul lor familial,
ceea ce n-a fost întotdeauna ușor pentru aceștia.
În prezent, relațiile cuplului trec prin transformări care le influențează echilibrul. Astfel, fiecare are
un rol dublu: acela de a fi simultan suport afectiv și economic al familiei. Cu alte cuvinte, nu doar bărbatul
este obligat să muncească și să fie un sprijin pentru familie, dar și femeia. În epoca modernă nu mai putem
vorbi de fuziunea a doi indivizi, ci de unirea conștientă a două persoane independente, care decid sa aibă o
relație bazată pe cooperare și înțelegere.
Oricare ar fi organizarea sa etnică, religioasă ori politică, familia prezintă o unitate dinamică, capabilă
de a se transforma și de a se adapta tuturor circumstanțelor, lucru care ii permite sa evolueze. Din acest
motiv, familia este considerată prima și cea mai importantă „nișă” pentru dezvoltarea și evoluția copilului,
datorită coabitării permanente și dinamicii inter-relaționale a membrilor săi.
Copilul trebuie să atingă, la un moment dat, un nivel emoţional necesar de maturitate. Dacă va primi
în familie educația și grija care i se cuvine, copilul va prospera și va bucura lumea cu prezența sa.
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 . Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea mare dragoste pe care
o poartă copiilor. Indiferent de tipul familial rigidă, permisivă, severă, libertină raporturile dintre parinti si
copiii acestora sunt raporturi educative lucru de care trebuie să fie conștienți toti părinșii.
Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media (T.V) Internet, rețele de socializare.
Se identifică tot mai clar ideea unor intervenții asupra familiei și deci în primul rând asupra părinților
pentru a-i ajuta și a-i susține , chiar forma în a duce la bun sfârșit sarcinile de educare fiind puși în fața a
noi provocări ale lumii modern cu permanente schimbări în care adulții trebuie să se adapteze și să găseasca
noi modalități de a comunica și a fi alături de copii lor , viitori adulți.
.
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EDUCAȚIA ESTETICĂ PRIN ARTĂ, ÎN FAMILIE
CÂRSTEA IONELA,
PROF. EDUCAȚIE PLASTICĂ,
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI
Capacitatea creatoare a omului nu este un accident al naturii, ci un dat ancestral, care ține de fondul
existențial al omenirii. Chiar dacă nu toți suntem creatori de opere, în noi toți există chemarea spre frumos,
spre umanizare și sensibilitate artistică. Arta are capacitatea de a „capta frumusețea creației” 1 și de a reface
în noi puncte de comunicare cu divinul.
„Termenul estetică provine din grecescul aisthetikos acoperind semantic acea stare care afectează
sau potențează simțurile (aisthesis = simțire).” 2
Educația estetică, prin rolul ei de formare și dezvoltarea personalității umane, ajută la receptarea și
la crearea frumosului ce există în natură, în artă, în societate, în tot ce ne înconjoară. Formarea unei
conștiințe estetice, a simțului și gustului estetic, a posibilității de a crea frumosul, în artă, dar mai ales în
viață sunt doar câteva dintre țintele pe care le urmărește educația estetică. Atitudinea estetică a
preadolescentului și a adolescentului față de valorile estetice ale societății și dezvoltarea aptitudinilor întrun domeniu al artei constituie funcții ale educației estetice în care creativitatea este condiția esențială.
Percepția frumosului a modelat secole întregi, iar cultura contemporană nu ar fi existat fără o direcționare
a valorii estetice.
Pentru asumarea frumosului este necesar un efort permanent, personal de formare și informare, de
cucerire a noi altitudini de ordin spiritual.
„Educația estetică presupune un demers metodic de integrare a individului într-un dispozitiv de
influențe atât formale, școlare, prin intermediul unor discipline cu specific artistic, cât și extra-curriculare,
prin valorificarea unor prilejuri speciale ce se situează dincolo de școală, dar care, independent sau corelativ
cu aceasta, sensibilizează față de frumos, potențează trăirile artistice, formează și consolidează gustul estetic
autentic.” 3
Cale de descoperire a propriei ființe, educația artistică poate trezi la viață aptitudini ale copiilor de
care nu erau conștienți. Din păcate, învățământul românesc are anumite preconcepții despre contribuția pe
care ar putea să o aibă disciplinele artistice în formarea copilului, viitor tânăr. O depreciere a autorității
profesorilor care predau aceste discipline (muzică, dans, desen etc.) și periferizarea acestor materii, conduc
la ideologii didactice care aduc prejudicii dezvoltării armonioase a personalității umane.
Studiul artelor (muzică, pictură, teatru etc.) permite elevilor să-și lărgească orizonturile vizuale și să
înțeleagă mai bine lumea din jur, deoarece o formă artistică reflectă atât cultura cât și istoria, aspirațiile,
stilul de viață, valorile personale și colective. Astfel, elevii vor descoperi cultura artistică și tradițiile
înaintașilor dar și ale altor popoare. Artele vor constitui pentru elevi considerabile surse de informații și un
important mijloc de comunicare. Responsabili pentru aceasta asimilare a artelor sunt profesorii, părinții,
elevii și comunitatea deopotrivă. Rolul profesorului este primordial în apropierea unui elev de artă prin
crearea unui mediu de lucru propice, prietenos și relaxant.
Formarea estetică începută în școală și continuată prin alte acțiuni și activități toată viața, pleacă de
la premisa că toți am fost înzestrați cu capacitatea de a dezvolta anumite calități. După cum afirma într-un
interviu, regizorul Andrei Tarkovski, capacitatea de a aprecia arta a fost oferită omului de la naștere. Arta
cere deschidere spre frumusețe, spre sensibilitate, spre bine, cere onestitate. Oamenii care nu văd
frumusețea lumii nu o fac pentru că ar suferi vreo absență în cadrul facultăților spirituale, ci o fac pentru că
nu caută, nu se uită prin ușa lăsată larg deschisă de Dumnezeu pentru ca omul să se poată bucura de
„spectacolul lumii”. Tocmai de aceea, educația estetică este necesar a fi realizată încă din anii copilăriei,
prin provocări artistice lansate mai ales în cadrul orelor de educație plastică, la care toți copiii răspund cu
bucurie și sensibilitate, chiar dacă nu sunt înzestrați cu aptitudini artistice.

Veith, G.E. Jr., Starea artelor, Editura Cartea Creștină, Oradea, 2000, p. 150
Cucoș, C., Educația estetică, Editura Polirom, București, 2014, p.13
3
Ibidem, p.13
1
2
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Familia contribuie și la educația estetică a copilului. Părinții sunt cei care realizează contactul
copilului cu frumusețile naturii (culorile și mirosul florilor, verdele câmpului și cântecul păsărilor), cu viața
socială (tradiții, obiceiuri străvechi). Părinții trebuie să controleze atât timpul pe care copilul îl petrece în
fața televizorului cât și calitatea programelor urmărite. În unele familii preocuparea pentru cultura estetică
lipsește cu desăvârșire, iar în altele este prea exagerată.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR:
CATA LAURA
ORADEA, BIHOR
2021
Derivând din latinescul famulus – “sclav domestic”, termenul familie s-a schimbat în decursul
vremurilor, căpătând conotații diferite. Familia a fost și este un mediu de generare și regenerare a resursei
umane, dar și al formării personalității viitorilor adulți (Caluschi 2009 după Bonchiș 2011).
Ambianța umană în care se naște și crește copilul exercită o influiență hotărâtoare asupra dezvoltării
sale, asupra întregii sale personalități. Acestă influiență se exercită și trebuie luată în considerație din prima
copilărie(Bătrînu, 1980).
Fiecare familie își modelează copiii în cea mai mare parte după asemănarea lor temperamentală și
caracterială. Aici se încadrează și nivelul părinților de adaptare socială care vrând sau nu, o transmit copiilor
lor. Pentru ca acei copii se vor forma și dezvolta prin imitarea și copierea a mamei sau/ și a tatei.
Astfel nevoia de adaptare socială începe de la părinți, pentru a putea transmite copiilor lor o adaptare
socială la nivel înalt.
Privită ca nucleu social, familia este prima care influiențează dezvoltarea omului punându-și
amprenta pe întreaga sa personalitate. Cea dintâi școală a omului a fost și ramâne familia; ea dă temelia pe
care se clădește edificiul personalității, iar trăinicia edificiului depinde de calitatea temeliei.
În ce constă funcția educativă a familiei? În pregătirea copilului pentru viață. Este de fapt cea mai
importantă dintre funcțiile ce i-am mai rămas ca instituție socială, celelate fiind, cum se știe, preluate de
stat. Orice societate își pregătește membrii, în linii mari, în primul rând în cadrul familiei, deoarece, prin
structura sa, familia oferă cadrul cel mai potrivit pentru formarea principalelor cunștiințe asupra realității
și formarea primelor principii de viață.
Datorită rolului și funcțiilor sale multiple în viața individului și a societății, familia a însemnat – dea lungul întregii istorii a societății omenești – matricea spirituală, mediul psihosocial și moral în care s-au
plămădit conștiința, caracterul, deprinderile și conduita indivizilor. Creșterea și educarea copiilor constituie,
din această perspectivă, una dintre funcțiile esențiale ale familiei (Cristea R. și Cristea M., 1989).
Influiența educativă pe care o transmite familia prin anumite forme concrete este prin ce oferă ea pe
o anumită perioadă de timp.
Relația dintre familie și dezvoltarea limbajului începe încă din primii ani din viață a copilului.
Exemplul de limbaj oferit de către părinți în special, dezvoltă gândirea acestuia.
Rolul familiei în dezvoltarea inrelectuală a copilului este perpetuat în perioada școlarității când acesta
ajunge să pună în practică tot ce a învățat în primii ani din viață. Asigurându-se această primă etapă a
învățării, se ajunge la reușita continuității și perseverenței în învățare.
Copilul va fi antrenat să gândească și să asimileze mai rapid în cadrul procesului intructiv- educativ,
și astfel se ajunge nu numai la reușita scolară, ci și la posibila reușită în viață. În concluzie, funcția educativă
a familiei are o influență foarte mare asupra vieții individului.
BIBLIOGRAFIE:
1. Bonchiș E. (2011), Familia și rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, Iași;
2. Bătrînu E. (1980), Educația în familie, Editura Politică, București
3. Cristea R. și Cristea M., (1989), Personalitatea și idealul moral, Editura ALBATROS, București
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CUM NE EDUCAM COPIII?
PROF. INV. PRESC. CATANA VIOLETA
SC. GIMN. STEFAN ISPAS, GRAD. NR. 2
MAGLAVIT – DOLJ
Nu exista nici o lege, nu s-a scris nici o carte care sa te oblige sau sa te invete cum sa fii un parinte
bun sau rau, cum sa iti educi copilul, bine sau rau. O familie nu trebuie sa ofere unui copil decat protectie
in fata factorilor externi, adica protectie materiala, impotriva frigului, foamei, inculturii, etc., dar aceasta
protectie trebuie oferita cu masura, in functie de varsta, de posibilitati, de nivelul de trai.
Copilului, nu trebuie sa i se dea totul de-a gata, pentru ca un copil fara reguli este un copil pierdut.
Asadar, copilul trebuie lasat sa traiasca, adica sa fie lasat sa acumuleze experiente, sa se poata diferentia de
ceilalti, pentru a putea deveni, intr-un final, el insusi.
Realitatea zilnica ne dovedeste mereu, ca nu toate familiile sunt dispuse sa isi indeplineasca
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand chiar lipsa de timp, care este cel mai important factor in
educarea propriului copil, grijile vietii zilnice , care nu trebuie transpuse acestor copii si care contribuie la
minimalizarea rolului de factor educativ.
In situatia acestor familii, acestea , desi ar dori sa asigure educatia corespunzatoare propriilor copii,
le lipsesc pregatirea psihopedagogica si experienta.
Un rol important in reusita indeplinirii atributiilor de bun parinte, il are si climatul familial, adica
raportul afectiv dintre membrii familiei. Daca acesta este unul adecvat, e clar ca va conduce la formarea
optima ca om, ca cetatean, a copilului din familie.
Raporturile dintre parinti si copii sunt, cu precadere, raporturi educative, care intotdeauna, au
repercursiuni asupra formarii lor. Comportamentul parintelui, atitudinea acestuia fata de toti membrii din
familie, vor pune accent pe educatia copilului si vor ajuta la formarea profilului moral al copilului in cauza.
Pericolul evolutiei nefavorabile a copilului este posibil si de aceea, este inoportuna si necesara
punerea parintilor in garda cu privire la aceasta situatie.
Membrii familiei, responsabili cu educatia unui minor , trebuie sa inteleaga foarte bine relatia dintre
fapta in sine si masura educationala. In climatul familial si chiar si in cel instructiv-educativ (la scoala),
sunt necesare a se regasi toate ipostazele: atat severitate, cat si blandete, atat afectivitate, cat si sobrietate,
atat larghețe, cat si strictete, dar toate astea, in proportii masurabile si oferite la timpul potrivit.
Orice exces din fiecare , este pagubitor , in sfera formarii personalitatii umane.
Asa cum se spune din batrani, as adauga si eu:
“ O vorba buna, spusa la timp, invioreaza sufletul copilului , precum si ploaia buna cazuta la timp
potrivit, invioreaza campul! “
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – BAZA UNEI DEZVOLTĂRI SĂNĂTOASE A
COPIILOR CU DEFICIENȚA DE AUZ
PROF. PSIHOPEDAGOG CATOI DANIELA
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, BRASOV
E. Burgess şi H. Locke afirmă că „familia este unitate de interacţiuni şi intercomunicări personale,
cuprinzând rolurile sociale de soţ şi soţie, mamă şi tată, fiu şi fiică, frate şi soră” (Burgess, Locke, 1953,
pag. 7)
Putem concluziona spunând că familia reprezintă formaţiunea psiho-socială complexă care cuprinde
ansamblul de trăiri psihice, moduri de relaţionare interpersonale, atitudini, atât de necesare dezvoltării şi
integrării sociale a fiinţei umane.
Teoria lui Csikszentmihalyi formulează anumite expectanţe faţă de familia copilului (Mayhew,
1997): reguli şi norme clare - astfel copilul se poate concentra asupra acţiunilor de care e motivat şi atras;
membrii familiei să nu inhibe implicarea copilului în acţiuni constante; copilul să aibă libertatea de a se
dezvolta - această libertate se vede în joc iar libertatea alegerii jocului duce la sentimentul de control asupra
situaţiilor, de cauză a ceea ce se întâmplă; absorbirea copilului în acţiuni care duc la maturizarea psihologică
şi la dezvoltarea lui trebuie să se facă fără inhibiţie. Părintele bun îl lasă pe copil să fie captivat de jocul lui,
nu-i impune prezenţa sa şi nu se implică imediat.
În educaţia şi terapia copiilor cu deficiență de auz, familia reprezintă o parte importantă a echipei
multidisciplinare, colaborarea dintre profesori, terapeuţi şi familie fiind necesară pentru succesul dezvoltării
copilului şi însuşirii limbajului verbal.
Cercetările efectuate în domeniul educaţiei copiilor cu deficiențe auditive au arătat importanța
interacţiunilor comunicative din cadrul familiei asupra dezvoltării vorbirii copiilor. Comunicarea
predominant verbală sau folosirea limbajului mimico-gestual, atitudinea familiei faţă de comunicare, timpul
pe care părinţii îl petrec cu proprii copii sunt esențiale în dezvoltarea limbajului verbal, chiar în cazul
includerii copilului într-un program de terapie auditiv-verbală.
Părinţii sunt cei care pot oferi specialiştilor cele mai bune și folositoare informaţii despre: dezvoltarea
copilului, despre felul de comunicare pe care îl utilizează în lipsa limbajului verbal, despre acceptarea sau
nu a protezelor auditive sau implantul cohlear, modificările în comportamentul copilului după implantare
sau protezare, modalitatea de reacţie la stimuli sonori din mediul înconjurător. De asemenea, părinţii sunt
cei care trebuie să sprijine copiii pentru depăşirea tuturor obstacolelor care pot apărea în timpul procesului
de recuperare care se realizează sub forma unor activităţi organizate și planificate atent, necesitând o serie
de procedee şi strategii specifice. În general, atunci când un copil este diagnosticat cu deficiențe de auz,
părinţii vor căuta un program potrivit cu obiectivele şi nevoile lui. Un program de familie centrat pe abilitare
auditivă trebuie să se concentreze în primul rând pe furnizarea de către părinți și familia extinsă de abilități,
cunoștințe și încredere pentru a oferi cel mai bun mediu posibil de învățare a limbii auditive pentru copilul
lor, prin participarea practică
De la activarea dispozitivului de auz și până la reabilitarea auditiv-verbală este drum lung iar
rezultatele depind și de implicarea familiei.
Cu ajutorul terapeutului, copilul poate să înțeleagă sunetele și să învețe să vorbescă. În cabinet se face
antrenarea auzului dar este un mediu artificial. Așadar părinții trebuie să antreneze auzul copilului în
condiții cotidiene - acasă, pe stradă, etc. Un copil deficient de auz are nevoie de mai mult decât o iniţiere
în lumea sunetelor, O mare importanţă o are dialogul părinte-copil. Părinţii trebuie să se joace, sa râdă, să
vorbească „în exces” cu copilul lor şi să creeze permanent situaţii de comunicare. Familia trebuie să ofere
copilului deficient de auz suport afectiv, timp, încredere, răbdare, să încurajeze şi să recompenseze
eforturile copilului.
Legătura părinte-copil este o legătură naturală care trebuie stabilită de la început. De obicei, copilul
învață să asculte mai întâi la persoana cu care este cel mai implicat. În primul rând, el va recepţiona vocea
mamei sale și va face legătura cu mama sau cu tatăl lui când le va auzi vocea aproape. Următorul pas pentru
copil este să învețe să asculte alţi membri din familie care sunt semnificativi în viața lui.
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Rolul de parinte al unui copil cu deficiență de auz este deseori stresant. Desi isi iubesc copiii pot
reactiona la stres tipand la ei sau tratandu-i in moduri in care nu ar trata niciodata pe altii. Parintii copiilor
cu dizabilitati sunt confruntati mereu cu solicitari de schimbare a timpului, rabdarii, energiei si imaginatiei
lor. Pe parcursul procesului de reabilitare auditiv-verbală a limbajului copilului cu deficiență auditivă, pot
exista anumite momente care îi pot descuraja pe părinți: durata prea lungă dintre momentul începerii
recuperării şi momentul apariţiei primelor rezultate, oboseala etc., dar aceste etape pot fi depăşite în
condiţiile oferirii în permanenţă de către terapeuți a suportului necesar pentru constientizarea si acceptarea
diagnosticului, pentru controlul stresului, ajutandu-i pe părinți să treaca de la starea de negare, refuz,
complacere, disperare, deprimare, la o atitudinea pozitiva, de acceptare, la atingerea starii de echilibru
alaturi de copilul lor.
Colaborarea şcolii cu familia este vitală pe întreg parcursul şcolarizării copilului Printr-o colaborare
permanentă cu profesorii, specialiştii în terapia auditiv-verbală vor consolida deprinderile, competenţele
formate în cadrul şcolii astfel încât copilul să poată fi integrat în societate. Atunci când nevoile psihologice,
ale copilului, sunt satisfăcute prin dragoste şi cunoaştere și când acestea sunt respectate, copiii vor deveni
mai puternici pentru a se adapta unei lumi în schimbare, mai echilibraţi emoţionali, mai capabili să înveţe
şi mai fericiţi să trăiască împreună cu ceilalţi.
Bibliografie
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DESPRE ROLUL EDUCAȚIEI
PROFESOR ÎNVĂȚĂMANT PRIMAR, CEAUȘOGLU ANELICE-ELEONORA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4, RM. VÂLCEA
“Omul lipsit de educație nu știe să sefolosească de libertatea sa” Immanuel Kant
Educația constituie obiectul de studiu al pedagogiei, abordabil din perspectiva dimensiunii sale
funcțional-stracturale .
Definirea educației la nivelul unui concept pedagogic fundamental, presupune stabilirea unor repere
metodologice necesare pentru delimitarea funcțiilor specifice activității de formare-dezvoltare a
personalității și a structurii specifice de proiectare și de realizare a acesteia.
În această perspectiva, educația reprezintă activitatea psihosocială proiectată la nivelul unor finalități
pedagogice care vizează realizarea funcției de formare-dezvoltare permanentă a personalității umane prin
intermediul unei acțiuni pedagogice structurată la nivelul corelației educator-educat, desfășurată într-un
câmp pedagogic deschis.
Etimologia cuvântului, de origine latină, sugerează complexitatea fenomenului educației la nivelul a
trei semnificații primare:
a) educatio = creștere, hrănire, formare;
b) educo-educare = a crește, a hrăni, a formă, a instrui;
c) educo-educere = a scoate din …
Cele trei semnificații reflectă, în mod gradual, percepția socială a fenomenului educației, operabila
din diferite perspective istorice:
a) perspectiva limitată, reducti-nistă = creșterea,cultivarea plantelor;
b) perspectiva general-umană = 'alimentarea', formarea omului pentru viață;
c) perspectiva managerială modernă = conducerea, dirijarea, orientarea unei activități.
Dicționarul de pedagogie , dezvoltă trei semnificații secundare, care pot fi valorificate la nivelul unor
repere metodologice necesare în analiză fenomenului:
a) educația că efect, realizat conform unui model propus de societate;
b) educația că proces, realizat prin dezvoltarea tuturor resurselor interne ale ființei umane;
c) educația că 'ansamblu de acțiuni', integrate într-o activitate complexă de formare-dezvoltare a
personalității.
Aceste trei repere metodologice demonstrează ''extinderea actuală a noțiunii de
eduatie' care reprezintă simultan:
a) o activitate organizată instituțional conform unor finalități pedagogice/orientări valorice;
b) un produs al activității, determinabil și adaptabil la cerințele societății;
c) un proces, angajat între mai multe ființe umane, aflate în diferite relații de comunicare .
Analiza educației presupune raportarea la trei repere metodologice: un reper metodologic, de ordin
social, care privește educația, în mod special, că produs; un reper metodologic de ordin psihologic, care
privește educația, în mod special, că proces; un reper metodologic integrator, de ordin psihosocial, care
privește educația, în mod special, ca activitate cu o funcționalitate și o structura de acțiune specifică.
Educația ca produs, reflectă o necesitate de natură socială, care orientează activitatea de formaredezvoltare a personalității umane. Din această perspectiva trebuie înțeles „caracterul istoric și de clasa „ al
educației, dar și accentul sau național. Sunt trăsături sociale, în diferite ipostaze particulare, desfășurate în
timp și spațiu.
Educația apare astfel că un produs al relațiilor sociale. Dinamică acestor relații condiționează
rezultatele educației de la nivelul continuității și al discontinuității între generații până la nivelul
“reproducerii ierarhiilor sociale” , care nu a fost eradicat nici chiar în societatea democratică, de tip
informatizat. Operaționalizarea reperului metodologic de ordin social permite definirea prioritară a
educației că produs. Educația este chiar “o producție” – “o producție a omului ca om, o creație continuă a
omului de către om, o producție a omului social prin societate” .
Educația este un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau direcționare, o categorie
fundamentală a pedagogiei.
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Platon definea educația că fiind „artă de a formă bunele deprinderi sau de a dezvoltă aptitudinile
native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.”
Aristotel, în lucrarea să „Politică”,considera că „educația trebuie să fie un obiect al supravegherii
publice, iar nu particulare”.
Johann Amos Comenius, în lucrarea să „Didactică magna”, consideră că la naștere, natură înzestrează
copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al fiecărui om numai
prin educație. Rezultă că în concepția să, educația este o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și
implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om decât dacă este educat”.
Pentru pedagogul englez din secolul al XVII-lea, John Locke, educația se prezintă sub formă unei
relații interpersonale de supraveghere și intervenție ce se stabilește între „preceptor” (educator) și copil
(viitorul „gentleman”).
Filosoful german Immanuel Kant, aprecia că educația contribuie la valorificarea naturii umane în
folosul societății: „este plăcut să ne gândim că natură omenească va fi mai bine dezvoltată prin educație și
că se poate ajunge a i se da o formă care să-i convie cu deosebire. Aceast ne descoperă perspectiva „fericirii
viitoare a neamului omenesc”.
Pentru Jean-Jacques Rousseau educația este în același timp intervenție și neintervenție:„educația
negativă presupune înlăturarea oricărui obstacol din calea dezvoltării firești, totul trebuind lăsat să se
producă de la sine fără nici o intervenție”.
În opinia pedagogului german Johann Frederich Herbart educația este împărțită în trei subdiviziuni:
guvernarea, învățământul (realizarea unor obiective specifice) și educația morală.
Sociologul francez Émile Durkheim consideră că educația este o acțiune „exercitată de generațiile
adulte asupra celor ce nu sunt coapte pentru viață socială.”; are că obiect să provoace și să dezvolte în copil
un număr oarecare de stări fizice, intelectuale și morale”. Durkheim afirmă că „educația constă într-o
socializare metodică a tinerei educații”.
Pedagogul român Constantin Narly, consideră că educația este „un fapt social și individual în același
timp”.
Florin Georgescu consideră că „educația este prima activitate creatoare neproducatoare de bunuri de
consum, cunoscută de istorie”.
Societatea zilelor noastre solicită, mai mult că oricând, inteligență și capacitatea creatoare a omului.
Întregul climat al viitorului, afirma Bogdan Suchodolski, va situa capacitățile intelectuale în condițiile
deplinei afirmări și va da un larg avans dorinței de cunoaștere.
În concluzie, prin educație se dorește dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului și
formarea unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și de perspectiva societății. Educația are
următoarele caracteristici: pune accent pe oameni, urmărește dezvoltarea unor calități umane și explorarea
orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru viață, are în vedere, cu precădere, întrebări
asupra existenței, vizează in special dezvoltarea unei stări sau a unei structuri atinse, finalitatea în educație
îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung. Activitatea educațională este dinamică și flexibilă
în același timp, iar educația stimulează idealul ființei umane exprimat prin „a fi și a deveni”.

2014

Bibliografie:
1. Goleman Daniel, Inteligența Emoțională, Curtea Veche, București, 2001
2. Lawrence J. Cohen – „Rețete împotriva îngrijorării” Editura Trei, Colecţia Psihologie practică,
3. https://edict.ro/rolul-educatiei-in-formarea-personalitatii/

523

CONSECINȚELE VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA COPIILOR
PROF. CERNĂIANU CAMELIA,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ARCANI
Este dificil de formulat o definiție universală a copilăriei maltratate și neglijate. Ceea ce unii percep
ca fiind abuz, alții consideră acceptabil și firesc și invers. Majoritatea specialiștilor în protecția copilului sau focalizat totuși asupra unei descrieri comune a violenței asupra copiilor. Este vorba de rele tratamente
sau neglijență manifestate de către un părinte, tutore sau o altă persoană a nevoilor legate de dezvoltarea
armonioasă a copilului, ducând astfel la răni fizice sau la efecte nefaste în plan afectiv sau psihologic.
Copilăria este o perioadă critică în dezvoltarea copilului. În tot acest timp, creierul, care măsoară cam un
sfert din cel al unui adult, este unul din organele cele mai puțin dezvoltate, însă este foarte receptiv la
influențele pozitive și negative ale mediului exterior. Violența fizică asupra copilului are consecințe grave
asupra structurii cerebrale, poate provoca un retard mental, probleme de auz, de vedere, insomnii, dificultăți
în învățare, disfuncții cognitive, probleme comportamentale. Anumite studii au arătat că victimele violenței
fizice, prezintă la vârste fragede diferite schimbări în structura cerebrală, chiar și un volum intracranian mai
mic decât este firesc. La alte persoane, însă, consecințele se pot manifesta mai târziu . Pe de altă parte, unii
părinți consideră că modul lor de a se manifesta este spre binele copiilor, că metodele lor sunt educative,
deși violente. Rezultatul, însă, este adeseori opus așteptărilor. Mecanismele de învățare paralizează, unii
copii devin anxioși și construiesc o barieră între ei și procesul instructiv-educativ care se desfășoară la
școală, alții devin agresivi cu profesorii și colegii lor. În familiile unde se practică "violența educativă",
copiii și părinții au aceeași credință conform căreia scopul scuză mijloacele. Totuși acești copii se confruntă
cu pedepse corporale, șantaj emoțional și diverse privări. Părinții care se manifestă în acest fel au trăit
experiențe similare în copilăria lor. Adesea ei spun că așa au fost crescuți, iar sentimentul de loialitate față
de părinții lor îi face să creadă că "violența educativă" este folositoare. Astfel, mulți părinți își consideră
copilul neascultător, nepăsător, nerespectuos dacă acesta nu se manifestă conform unor anumite credințe
ale adulților, motiv pentru care pedepsele părinților sunt considerate ca fiind consecințele unui
comportament neadecvat al copilului. În felul acesta, cel din urmă poartă povara unor vinovății care îi sunt
induse. În acest context, copilul se simte devalorizat de părinții săi, aceștia fiind cele mai importante
persoane din viața lui. Și pentru a se proteja, se interiorizează, își ascunde tristețea, se manifestă indiferent
sau dur, dând în acest fel părinților impresia că este insensibil, că nu îi pasă. Iar dacă protestează contra
acestei "violențe educative", copilul suferă o amplificare, o dublare a actului violent, fiidncă este pedepsit
pentu refuzul de a-și accepta propria maltratare. Potențialul intelectual nu se poate dezvolta corect la un
copil care se teme tot timpul că va greși și că pentru asta va primi o pedeapsă. Fiecare proces nou de învățare
presupune asumarea unui risc, dar dacă unui copil îi este mereu frică de greșeală, de eșec, niciodată nu-și
va asuma acest risc și nu va avea un randament școlar bun. Neglijența a fost identificată ca fiind un alt tip
de violență cu efecte devastatoare asupra dezvoltării copilului. Poate că mulți dintre adulți nu o recunosc,
însă în ultimul timp se vorbește des despre acest tip de violență în literatura de specialitate. Este destul de
dificil de definit și identificat. Totuși ea se manifestă atunci când adultul nu răspunde nevoilor fundamentale
fizice și psihologice ale unui copil. Vom enumera ca și exemple de neglijență faptul de a nu hrăni copilul,
de a nu îl îmbrăca într-un mod corespunzător, de a nu îi asigura un cămin confortabil, de a nu îi oferi
protecție. Neglijența poate avea ca și consecințe un randament școlar scăzut, retard mintal, sănătate precară.
Unii oameni au tendința să creadă că efectele violenței la copii sunt mai puțin gravepentru că sunt temporare
și cu timpul dispar. Dar cercetările efectuate în timp contrazic această ipoteză. Indiferent de tipul de violență
manifestată, în viața copilului și a adultului de mai târziu apar repercusiuni asupra multor aspecte din viața
sa (consecințe psihologice, fizice,comportamentale, școlare, sexuale, interpersonale, percepție de sine, viața
spirituală, etc.). În cele ce urmează mă voi concentra asupra a trei tipuri de concecințe:
1. Consecințele psihologice
Pe lângă efectele amintite anterior (anxietate, coșmaruri intense și repetate, agresivitate), copilul
poate manifesta depresie, poate avea sentimente de singurătate, tristețe prelungită, furie, ostilitate, rușine,
culpabilitate, fobii, dificultatea de a reflecta la probleme sociale, incapacitatea de a rezolva probleme.
Fobiile pot apărea subit, precum teama de întuneric sau de apă. De asemenea, se pot manifesta probleme
psihosomatice precum dureriloe de stomac, de cap, clipire excesivă, ipohondrie.
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2. Consecințele asupra comportamentului
Este deja cunoscut faptul că la copiii maltratați apar probleme de comportament precum timiditatea
extremă și teama de persoane străine, probleme de socializare, neadaptare la școala, comportament
neadecvat în clasă. Din ce în ce mai mulți cercetători spun că violența asupra copiilor este asociată cu o
mulțime de probleme comportamentale care se manifestă în adolescență: supraponderabilitatea în
adolescență, absenteismul, automutilarea, delincvența, tentative de suicid și chiar suicid, criminalitatea,
consum de droguri și alcool. 3. Consecințele asupra învățării
Cercetările au demonstrat că elevii maltratați au o activitate intelectuală redusă și rezultate slabe la
școală. Iar un randament școlar scăzut poate avea consecințe grave pe termen lung. Eșecul școlar a fost
asociat cu comportamente antisociale și cu abandonul școlar, aspecte care au ca efect creșterea unor riscuri
pe termen lung: dependență financiară, productivitate scăzută, insatisfacție la vârsta adultă. Copiii maltratați
pot prezenta următoarele caracteristici:
- rezultate școlare slabe, cu precizarea că unii elevi au rezultate școlare slabe în general, alții la
matematică, iar alții la limba maternă;
- unii copii manifestă dificultăți de citit;
- incapacitate de a-și stabili obiective școlare și profesionale pe terment lung;
- ritm de lucru lent, sub nivelul mediu. Este lesne de înțeles că elevii maltratați nu au rezultate bune
la școală. Pe de o parte ei asociază dificultățile întâlnite la școală cu mediul familial violent, pe de altă parte
părinții sunt neglijenți în a-i oferi copilului un mediu care să îl stimuleze pe plan intelectual, să îl îndrume
să citească sau chiar să citească împreună cu el, să îi verifice temele și să se intereseze de viața lui școlară.
Referințe:
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EDUCAȚIA DE ACASĂ
PROF. BUZLEA LIVIA
G.P.P. NR. 56 ORADEA
Copilul crește și se dezvoltă cu repeziciune iar achizițiile din primii ani de viață sunt extrem de
importante în conturarea personalității sale. Senzorialitatea joacă un rol important în educația timpurie când
copilul explorează cu ajutorul simțurilor, își dezvoltă auzul fonematic, își formează primele deprinderi și
achizițiile primare contribuie la dezvoltarea gândirii și la premisele comunicării. În primii ani de viață
familia înlesnește și contribuie la primele achiziții ale copilului, la dezvoltarea sa fizică, cognitivă, la
dezvoltarea abilității de a comunica și a se relaționa, la confortul emoțional al copilului. Jocurile senzoriale
puse la dispoziția copilului îl ajută să învețe prin descoperire, să investigheze mediul din jurul său.
Poveștile, comunicarea cu copilul facilitează dezvoltarea vorbirii, contribuie la familiarizarea cu sonoritatea
limbii, a cuvintelor, la dezvoltarea auzului fonematic, la dezvoltarea capacității de a asculta și apoi de a
counica verbal. O contribuție majoră în debutul comunicării și apoi a pronunției corecte a sunetelor o are
adultul care ar fi de dorit să utilizeze un limbaj lipsit de diminutive, corect din punct de vedere gramatical.
Jocurile senzoriale din prima copilărie dezvoltă musculatura mică a mâinii și astfel pregătește de timpuriu
abilitatea de a manipula obiecte, de a folosi mai târziu unelte de scris, de a dezvolta motricitatea fină și
grosieră. Exercițiile fizice din exterior ajută copilul să se familiarizeze cu mediul înconjurător, să-și
descopere abilitățile fizice și limitele, dar și să-i descopere pe ceilalți, să relaționeze. Jocurile în grupuri
mici, în parc solicită copilul să descopere prin încercare și eroare cum poate stăpâni toboganul, de exemplu,
dar creează și contextul potrivit în care copilul să descopere covârstnicii, diversitatea , să-și exerseze și
învețe comportamentul prosocial. Răspunsurile în situții diverse pot fi influențate în foarte mare măsură de
comportamentul părintelui, a membrilor familiei. Modelul patern sau matern ajustează comportamentul
copilului mic, care prin imitație copiază răspunsuri văzute la adult. Personalitatea în dezvoltare a copilului
influențează tipul relațiilor, un copil timid are nevoie de îîncurajare, unul coleric are nevoie poate de reguli
și limite. Accelerarea sau decelerarea unor comportamente, conduite se poate realiza prin sistemul de
recompensare, prin utilizarea laudei ca răspuns la un comportament dorit, sau prin oferirea modelului corect
în cazul unui comportament nedorit.
Exemplele de mai sus ilustrează cât de importantă este grija și educația oferită în familie nu doar în
primii ani de viață ci și ca premisă a viitoarelor achiziții, în dezvoltarea personalității, în educația morală,
în conturarea convingerilor despre lume și viață, a încrederii în sine, în crearea unei imagini de sine pozitive.
Totul începe în familie, iar situația ideală ar fi ca fiecare familie să ia decizii eficiente în educația copiilor,
să transfere cunoștințe și să ofere modele pozitive de viață. Realitatea însă este că nu toate familiile sunt
funcționale, există bariere care de cele mai multe ori afectează copilul , nu doar în plan cognitiv, cât
emoțional. Ca fenomene tot mai des întâlnite în ultimii câțiva ani putem vorbi de migrararea părinților în
străinătate la muncă și de divorț. Acestea afectează starea emoțională a copilului, toată normalitatea pe care
o cunoaște se schimbă, starea de bine șisiguranță bazată pe prezența părinților este alterată.De cele mai
multe ori copiii se culpabilizează pentru modificările ce au loc, fie nu înțeleg situația și nu o pot gestiona.
Unii exteriorizează temerile prin manifestări verbale sau comportament modificat, alții interiorizează
această traumă, acutizând-o.Printre tehnicile aplicabile copiilor mici aflați în dificultatea exprimării
emoțiilor amintesc tehnica jocului de rol, psihodrama, teatrul de masă sau cu marionete, desenul sau tehnica
jocului în nisip.
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
REFERAT
G.P.N. DARMANESTI, JUD. SUCEAVA
PROF. CHIDOVAT ANGELA
Lumea contemporana, nu numai prin ritmul rapid impus schimbarii, ci si prin complexitatii ei, prin
noutatile pe care le realizeaza si le prognozeaza, pune in fata oamenilor de toate varstele, noi si noi probleme
de ordin economic, cultural, stiintific, etc. Acestei societati trebuie sa-i faca fata copilul de astazi si familia
sa. Educatia, sub toate formele ei ,este chemata sa gaseasca solutii prin care omul sa se adapteze rapid si
eficient la societatea viitorului. Cunoasterea particularitatilor dezvoltarii personalitatii, a factorilor care
contribuie la desavarsirea acesteia, a problemelor pe care le ridica ea, contribuie in mare masura la gasirea
unor solutii adecvate.
Considerand ca “familia constituie un soi de personalitate colectiva, a carei armonie generala
influenteaza armonia fiecareia dintre parti” (A. Berger) vom incerca sa extragem cateva dintre
caracteristicile relatiilor de filiatiune care au importanta majora in definirea personalitatii copilului.
Relatiile de filiatiune, avand o determinare genetica, se desfasoara in trei niveluri: primar(parinti – copii),
secundar(relatii intre frati) si tertiar (bunici -nepoti). Pe langa componenta genetica, prin care sunt preluatre
de la antecesori o serie de trasaturi si predispozitii psihice, si-a dovedit importanta cu totul exceptionala,
interactiunea si comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea generala a personalitatii copilului.
Familia ofera copilului primele informatii despre lumea ce-l inconjoara, primele norme si reguli de
conduita, dar si climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuintelor si dorintelor sale. “Pecetea pe care
parintii o lasa asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii propriilor copii se mentine toata
viata ” (M. Golu). Acest tip de relatie este hotaratoare in devenirea personalitatii nu numai prin faptul ca ea
este primordiala si se mentine pe toata durata vietii (cu intensitati diferite), dar si prin faptul ca familia
mediaza si conditioneaza comunicarea si interactiunea cu celelalte componente sociale, in special cu scoala.
Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin actiuni
mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii familiei,
precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti-pe care copiii
le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele educationale
(“cei sapte ani de acasa” )constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra copiilor privind
formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu diferite norme si
valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel in familie, mai
mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii, precum si rezultatele
scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral.
In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul
emotional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental
continuu, sunt factori determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat,
in urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, ca exista o corelatie pozitiva puternica intre coeficientii de
inteligenta (QI) inalti si nivelul incurajarii parentale, atmosfera familiala generala si numarul cartilor citite
in familie.
Trebuie sa mentionam ca strategiile educationale utilizate de unii parinti, chiar daca sunt bine
intentionate, chiar daca au avut efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc intodeauna la obtinerea
unui optim educational, care sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile particulare, exemplificarile
ocazionale, nu pot fi intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, in alta
poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educational din familie
dupa niste parametrii unici, precum si cunoasterea consecintelor unui anumit comportament al parintilor,
contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscand suficient urmarile
educative, fiind convinsi ca ceea ce fac este spre binele copilului, unii parinti si chiar educatori, se afla in
fata unei situatii oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile sustinute, interesul manifestat pentru copil,
etc si ,pe de alta parte, rezultatele efective obtinute, sub asteptari.
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Afirmand”facem totul ca sa scoatem din el un om deosebit” sau “trebuie sa faca ceea ce eu nu am
facut pentru ca nu am avut conditiile necesare”, parintii trebuie sa inteleaga ca dincolo de intentia buna,
maniera concreta in care procedeaza, poate sa conduca la rezultate contrare celor scontate.
La randul lor, parintii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot
constitui piedici in formarea si dezvoltarea personalitatii copilului. Acesti parinti considera ca scoala, viata
in general, are o serie de cerinte care depasesc posibilitatile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o inteligenta
rara”, fie neajutorati, plapanzi, fragili, si de aceea trebuie menajati. Apar astfel atitudini de ingamfare, de
exacerbare a E-ului, de supraevaluare a propriilor posibilitati, dar si atitudini de subevaluare a copiilor,
precum si slabe posibilitati de adaptare la situatii noi.
Atitudinea protectoare a parintilor se poate manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si
independentei de actiune a acestora, a initiativei. Parintii devin deosebit de preocupati de copil, manifesta
o teama permanenta pentru viata si activitatea copilului lor, si de aceea stabilesc ei directiile de actiune si
comportare fara sa accepte abateri, plangeri sau nemultumiri. Principala consecinta se exprima intr-un
comportanment lipsit de initiative, instalarea unei temeri nejustificate de actiune, si mai ales de consecintele
ei, in ultima instanta, timiditate exagerata.
Considerand ca nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil dezvoltarii
armonioase a personalitatii copilului, concluzionam ca ”scolarul are nevoie acasa de un cadru general de
viata in care sa se simta in siguranta”. Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi,
destul de maleabili in raporturile cu copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii
se ocupa de el, ca iau parte la micile lui necazuri si la problemele care il intristeaza, si ca nu se
dezintereseaza de ceeea ce se intampla la scoala. Dar in acelasi timp el are nevoie de un cadru de disciplina
destul de ferm pentru a nu-l lasa sa-si inchipuie ca libertatea lui e fara margini si, totodata, sa stie ca parintii
sai impartasesc acelasi nivel de exigenta.”(M. Gilly).
In conditiile social-economice actuale, se manifesta doua tendinte contradictorii: parintii sunt
ingrijorati de viitorul copiilor lor, dar in acelasi timpA nu mai au timp si rabdare sa acorde atentie
problemelor acestora. Relatia lor cu scoala este ignorata sau evitata, actiunile educative ale celor doua
institutii exercitandu-se oarecum paralel.
Este o sarcina a scolii, a personalului didactic, sa identifice situatiile problematice din familiile
copiilor, sa dirijeze pe cat posibil strategiile educative ale acestora in favoarea elevului si mai ales sa
constientizeze faptul ca relatia de colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea performantelor
scolare.
BIBLIOGRAFIE:
G. BERGER, Omul modern si educatia sa - EDP Bucuresti 1973;
A. BIRKH, HAYWARD S., Diferentele individualizate – Ed. Tehnica Bucuresti 1999;
M. GILLY, Elev bun – elev slab, EDP Bucuresti 1973;
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI
CHIRIAC GABRIELA
Familia are un rol esenţial în educaţia şi dezvoltarea copilului, deoarece familia reprezintă primul
univers în care copilul ia contact cu lumea adulţilor, vede comportamente şi preia modele. De asemenea,
primele impresii despre lume şi viaţă, copilul le primeşte din familie şi fără să îşi dea seama, şi le asumă.
De aceea, părinţii trebuie să fie conştienţi în permanenţă că rolul lor în viaţa copilului este primordial, că
trebuie să fie preocupaţi nu numai de asigurarea hranei, a hainelor, jucăriilor, rechizitelor, ci trebuie să aibă
în vedere mai presus de orice dezvoltarea psiho-socio- emoţională a copilului. Mediul în care trăiesc
părinţii, relaţiile dintre membrii familiei pot fi factori de echilibru sau dimpotrivă, devianţi ai vieţii copilului
şi pot determina multe dintre valorile copilului. Deprinderile de comportare civilizată, politeţea, curajul,
onestitatea, demnitatea, asumarea ,respectul de sine şi de ceilalţi se învaţă în familii sănătoase din punct de
vedere moral. Atitudinea faţă de diverse fapte şi evenimente aduc în prim plan atmosfera morală în care a
fost crescut şi educat copilul, sfaturile primite de la părinţi dar şi exemplele personale pe care le-au oferit
părinţii. Vedem adesea părinţi care reproşează propriilor copii diverse comportamente sau atitudini dar nu
îşi pun problema ce le- a generat, care a fost punctul de plecare, care nu îşi pun problema că sfaturile şi
îndemnurile nu au nicio valoare dacă nu sunt dublate de exemple personale.
La întrebarea „Ce îmi doresc pentru copilul meu?”, toţi părinţii răspund „Să fie fericit”; şi atunci se
naşte o altă întrebare : Cum să îl creşti, cum să îl educi astfel încât să aprecieze lucrurile cu adevărat
valoroase şi care ar putea deveni sprijin în momentele de cumpănă ? Avem astăzi o generaţie de copii foarte
sensibili, „copiii fulg de nea”, copii care cu greu fac faţă stresului şi problemelor cotidiene. De unde această
fragilitate, această intoleranţă la frustrare, această incapacitate de a face faţă problemelor vieţii? Probabil,
familia, mai mult decât societatea sau şcoala, contribuie din plin la formarea acestei fragilităţi. Există un
fenomen de hiperprotecţie a copilului iar părinţii sunt tentaţi să ofere din punct de vedere material mai mult
decât pot, repetând continuu, probabil pentru a se convinge pe ei înşişi că procedează bine „măcar să aibă
el dacă nu am avut noi”. Nu la fel de darnici sunt părinţii cu timpul de calitate pe care ar trebui să îl ofere
copiilor, cu discuţiile autentice, cu încurajările, cu sprijinul emoţional de care copilul ar avea nevoie. De
foarte multe ori, părinţii compensează aceste lipsuri prin preocuparea excesivă pentru latura fizică a
îngrijirii copilului. Augusto Cury în „Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” spunea că „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”.
Astfel, în lipsa transmiterii unor valori autentice, copleşit de lucruri materiale, copilul va creşte cu
impresia că i se cuvine totul şi va pretinde mereu câte ceva, va deveni leneş şi va aştepta ca în permanenţă
cineva să îi asigure confortul şi starea de bine permanentă. Dar mulţumirea, bucuria, stima de sine se obţin
doar prin efort propriu, prin realizări personale care să ne valideze. Ajunşi la adolescenţă, aceşti copii cărora
familia nu le-au format suficient de bine conştiinţa, voinţa, simţul responsabilităţii, se vor regăsi trişti,
neputiincioşi, neavând capacitatea de a-şi gestiona emoţiile şi frustrările. În plus, părinţii care manifestă
această dragoste iraţională, fără pretenţii sau restricţii şi care satisfac copiilor toate capriciile, nu se bucură
de respect sau autoritate. La polul opus, găsim familiile în care educaţia se face prin ţipete, ameninţări sau
pedepse fizice, deoarece ,de frica pierderii autorităţii, părinţii nu ştiu să îşi joace altfel rolul. Dar, cel mai
adesea ne lovim de inconsecvenţa educativă, care oscilează între răsfăţ şi severitate şi care este la fel de
păguboasă pentru copil şi implicit pentru viitorul adult care la rândul său va deveni părinte şi îşi va creşte
copilul după modelul preluat din familie.
Dincolo de a transmite reguli şi principii, de a oferi modele de autoritate sau blândeţe, rolul părinţilor
este de a transmite valori solide, valabile pe tot parcursul vieţii, de a creşte copii fericiţi, sănătoşi emoţional
care să devină adulţi fericiţi şi valoroşi pentru societate.
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA IN DEZVOLTAREA
COPILULUI
PROF. ÎNV. PRIMAR CHIRIAC MARIANA VIORICA
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - BOTOȘANI
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". (Albert Einstein)
Expresia cei șapte ani de acasă este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane întrun context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin
imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi
achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât
să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.
Consider că, educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun
exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectualcognitivă etc.
Întâlnim, deseori, expresia ,,nu are 7 ani de acasă” şi etichetăm COPILUL. Copilul care nu trăieşte,
de cele mai multe ori într-o lume ,,plină de armonie”. Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită
de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, unii aleg
calea străinătăţii, alţii se confruntă cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la
serviciu şi exemplele pot continua. Să nu uităm că, până la 6-7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate- în
principal prin educaţia primită ,,acasă”-, un anumit grad de autonomie ( să se îmbrace singur, să se spele,
să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat
care să-i permită să comunice eficient şi nu în ultimul rând un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea
posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile, dar şi capacitatea de relaţionare socială. Ori toate aceste
lucruri le învaţă de la adulţi, prin imitaţie. Iată de ce echilibrul familiei în primii 7 ani de viaţă ai copilului
este foarte important.
Dacă ne dorim un copil despre care să se poată afirma că ,,are cei şapte ani de acasă”, ar trebui să ne
implicăm în educaţia lui pentru că familia este cea care îi insuflă propriile valori, iar educaţia începe cu
ceea ce trăieşte şi simte copilul în familie. Să nu uităm că un copil vede faptele părinţilor şi doar uneori
percepe mesajul din spatele frazelor care i se spun.
După cum sublinia psihologul Oana-Maria Udrea ,,dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi
permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat,
îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de
comportament”. Așadar, baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă
cu părinţii.
Regulile transmise vor fi percepute pozitiv dacă acesta se va simţi apreciat de părinţi. Replicile dure,
prelegerile ţinute în public, expresiile de genul ,,eşti prea mic, ce ştii tu...”, ,,taci din gură, nu ştii nimic...”,
nu fac altceva decât să umilească şi să inhibe copilul. A şti să comunici unui copil ce te nemulţumeşte
folosind expresii de genul ,,mă deranjează comportamentul tău” şi nu ,,mă deranjezi tu”, constiuie un model
de urmat pentru acesta. În situaţii limită va şti să se exprime elegant, să evite un conflict, va şti să exprime
corect ceea ce simte, fără să jignească.
A-l învăţa bunele maniere e un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele mai bune
ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial. Mersul la
cumpărături, la spectacole, vizitele, masa alături de membrii familiei, reacţia părinţilor la bucurii sau
supărări sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.
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Până la 7 ani, un părinte ar trebui să-i citească poveşti, să se joace alături de el, să coloreze, să
deseneze şi, comunicând permanent, să-l îndrume în a stăpâni ,,arta conversaţiei”. Şi, nu mă refer la a
încerca să facem un geniu înainte de vreme, ci mă bazez pe faptul că adultul devine în această situaţie,
modelul. Reacţiile noastre, mimica ,gestica, felul în care ştim să gestionăm o situaţie de criză, modul în
care ne exprimăm constiuie pentru copil ,,temelia bunelor maniere.” Jucându-ne cu el, îl învăţăm să-şi
exprime emoţii şi sentimente. Numai aşa va reuşi să rezolve conflicte pe cale paşnică şi să-şi controleze
impulsurile sau să renunţe la agresivitate.
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de
competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii.
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi. Aşadar, părinţii au o foarte
mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori pe care
urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este
important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta
să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său.
Bibliografie:
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3. www.scribd.com
4. www.didactic.ro
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PROIECT EDUCAȚIONAL „ȘCOALA ȘI FAMILIA”
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR CHIRILA STELUȚA CLAUDIA,
ȘCOALA GIMNAZIALA PETROS
1. SCOP
–insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala;
-carenţe în educaţia elevilor;
-slaba implicare a părinţilor în procesul instructiv-educativ;
-absenţa efectivă a părinţilor (plecaţi în străinătate).
Toate acestea pot constitui cauze ale eşecului şcolar.
2. OBIECTIVE
-cunoaşterea climatului familial din care provin copiii;
-sporirea procesului de implicare a părinţilor în procesul instructiv-educativ;
-asigurarea de consultanţă pedagogică în soluţionarea unor probleme educative;
-valorificarea potenţialului creator al familiilor în educaţia copiilor;
-constituirea unei atmosfere confortabile, atractive şi cooperante-garanţie a reuşitei parteneriatului.
3. GRUP ȚINTĂ - elevi şi părinţi.
4. BENEFICIARI:
-DIRECTI -elevi, părinţi, cadre didactice.
-INDIRECTI – părinți, alte cadre didactice, inspectori școlari, localnici.
5. TIMP: 1an școlar
6. PARTICIPANȚI – Clasa Pregătitoare, părinţi, medici
7.RESURSE:
-PROCEDURALE-observația, chestionarul, expunerea, dezbaterea, discuții in grup, studiul de caz,
brainstorming, jocul de rol, munca în echipă, exercițiul.
-UMANE-elevi, c.d., parinți, consilieri educativi, directori.
-MATERIALE-consumabile, aparatura audio-video, săli de clasă, terenuri sportive, săli de spectacol,
laptopt, videoproiector.
8. JUSTIFICARE
,,Orice copil are dreptul la educaţie.Educaţia trebuie să pregătească copilul pentru viaţă, să-i dezvolte
respectul pentru drepturile omului şi să-l formeze în spiritul înţelegerii, păcii şi toleranţei”(Art.28-29 din
Convenţia Drepturilor Copiilor).
Influienţa adâncă exercitată de familie asupra profilului moral şi spiritual al copilului rămâne
întipărită pentru toată viaţa. Aceasta impune cu prioritate, realizarea unei colaborări reale şi eficiente cu
familia.
Parteneriatul educaţional dintre şcoală şi familie poate constitui o premisă de colaborare în care şcoala
are dreptul de iniţiativă ,dar totodată are nevoie de un real partener-familia-în alegerea modalităţilor de
îndeplinire a idealului pedagogic.
9. ACTIVITĂȚI
a. CAMPANIE DE MEDIATIZARE
-promovarea proiectului de către cadrul didactic responsabil; stabilirea calendarului de
lucru;contactarea părinţilor.
b. ÎNTÂLNIRI PROTOCOLARE
-obținerea aprobărilor; incheierea contractelor de parteneriat;atragerea de finanțare.
c. ÎNTÂLNIRI DE LUCRU
-intocmirea portofoliului proiectului; perfecționarea programului de activități comune.
d. ACTIVITĂȚI SPECIFICE
-,,La inceput de drum”
-cunoaşterea elevilor, dar şi a părinţilor;
-completarea unui chestionar cu scopul obţinerii unor date generale despre copii;
-consultarea părinţilor în legătură cu derularea poiectului;
-,,Sănătatea”
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-întâlnire cu medicul ,care va vorbi despre necesitatea întocmirii unui program zilnic, despre
vaccinările care se fac în cursul anului şi importanţa lor pentru sănătatea copiilor, alimentaţia sănătoasă a
copiilor la această vârstă.
-,,Scoala părinţilor”
-dezbaterea despre rolul copilului în familie, stiluri educaţionale, greşeli în educaţie.
,,Îl întâmpinăm împreună pe Moş Crăciun”
--antrenarea părinţilor în pregătirea darurilor pentru copiii clasei;
-serbarea de Crăciun prezentată de elevi în prezenţa părinţilor;
-vizitarea expoziţiei pregătită de elevi.
,,Conflictul şi comunicarea”
-dezbatere despre rolul comunicării în educaţie, tipuri de comunicare accesibile vârstei şcolare mici,
feed-back-ul în comunicare;
-tipuri de conflict copil-părinte şi modalităţi de rezolvare a acestora.
,,Clasa ,familia mea!”
-organizarea şi sărbătorirea aniversării copiilor;
-reguli de comportare în asemenea ocazii.
,,Vă mulţumim iubiţi părinţi”
-scrisori de mulţumire adresate părinţilor;
-acordarea diplomei pentru cel mai bun părinte;
-prezentarea portofoliului proiectului;
-program artistic.
10. REZULTATE - acte, documente financiare, de protocol; scrisori de intenție și de mulțumire;
referate, chestionare; fotografii, CD-uri, albume foto; impactul proiectului.
11. RISCURI PREVENIREA RISCULUI
1. Atitudinea negativă a părinților
2. Dezinteresul părinţilor
1. Cointeresarea parintilor
2. Stimularea motivației puternice pt realizarea impactului dorit 12. EVALUARE
-portofoliul proiectului, diplome, raport despre rezultatele proiectului şi măsuri pentru continuarea
proiectului în anul şcolar următor.
13.IMPACT
Comunicând eficient, elevii şi părinţii vor respecta sentimentul stimei de sine al celuilalt,
comparandu-se ce cei din jur, acceptând, tolerând, incadrându-se mai bine in categoria învingătorilor.
Ca o concluzie:,,Bucuria de a avea copii să o legăm de datoria de a-i forma oameni”.
Bibliografie:
Convenția cu privire la drepturile copilului, Bucuresti, 2006.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ ȘI SUCCESUL ȘCOLAR
PROF. CHIRIȚĂ DORINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FRUMUȘIȚA, JUD. GALAȚI
În tratatul său de pedagogie Kant scrie că ”educația este activitatea de disciplinare, cultivare,
civilizare și moralizare a omului, iar scopul educațional este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de
care este susceptibil.”
Așadar ”omul ființează și devine ceea ce este prin educație” (Cucoș, C. ”Educația – Reîntemeieri,
dinamici, prefigurări”, Ed. Polirom).
Când vine vorba despre dezvoltarea copiilor se spune că cei mai importanți din viața unui copil sunt
primii șapte ani de viață. Cei șapte ani au devenit între timp șase, uneori ”cei 5 ani de acasă” dacă luăm în
considerare faptul că din ce în ce mai mulți părinți aleg să își înscrie copiii la școală de la vârste din ce în
ce mai fragede. Însă expresia rămâne, și atunci când o auzim ne gândim în mod automat la baza educației
comportamentale și civice a unui copil. Așadar, familia este răspunzătoare pentru primii pași către
integrarea în societate a viitorului adult, mama fiind primul educator din viața unui copil. Primii ani de viață
contează foarte mult în dezvoltarea mintală sănătoasă a copilului, reprezintă șansa unică de a face diferența
în viitorul copilului.
Cu toate că până să înceapă școala copilul merge și la grădiniță, acolo învățând cum trebuie să se
comporte într-un grup, despre reguli, responsabilități și drepturi, părintele este principalul ”artist”
responsabil de ”șlefuirea” micului om, cel de la care copilul ar trebui să învețe lucrurile esențiale depre
valori, principii și disciplină. Salutul, normele elementare de igienă, folosirea tacâmurilor și formulele de
politețe sunt doar câteva dintre aspectele care ne-ar putea face să exclamăm: ”Ce copil bine crescut!” .
Acestea sunt instrumentele oferite de părinte prin propriul exemplu, nu doar verbal, deoarece se știe cât de
mult valorează putearea exemplului. Mai mult decât atât, părintele ar trebui să încurajeze bunele maniere
ale copilului prin laude aduse în momentele în care dă dovadă de comportări manierate. ”Principiile care
guvernează eticheta se bazează pe respectul pentru noi înșine și pentru cei din jurul nostru. Ele îl învaţă pe
copil să-i trateze pe ceilalţi cu bunătate și înţelegere și să ţină cont de sentimentele acestora. De asemenea,
copilul va căpăta încrederea în sine pe care i-o va da faptul că știe ce și când trebuie făcut. Această încredere
crește odată cu abilitatea copilului de a-i percepe pe cei din jur și de a lega relaţii care să îl mulţumească.”
(Eberly, S., ”Bunele maniere pentru copii” Ed. Corint)
Atât bunele maniere cât și exemplul personal al unui părinte bine intenționat reprezintă idealul unei
societăți. Din nefericire, ultimii ani oglindesc o îngrijorătoare răsturnare a valorilor morale. În realitate prea
mulți părinți sunt plecați de lângă ai lor copii, aceștia fiind lăsați în grija rudelor prea copleșite de greutăți
pentru a mai fi preocupate și de modelul comportamental pe care îl oferă celor mici.
Există studii* care demonstrează legătura dintre grija, educația primită de către copii în cadrul familiei
pe parcursul primilor ani de viață și succesul școlar. (*Tough, P. ”Secretul succesului: de ce unii copii vor
reuși în viață, iar alții vor eșua). Deducem de aici că ”ratarea individuală a unei educații mai înalte (…)” nu
este decât o consecință nefastă a faptului că un copil s-a născut într-o familie săracă. (Vlăsceanu, L.
”Educație și putere – sau despre educația pe care încă nu o avem”, Ed. Polirom).
”În România aproape 1,4 milioane de copii se află la risc de sărăcie sau excluziune socială, iar dintre
aceștia, peste 700000 trăiesc în condiții de sărăcie extreme” (Mediafax, Laura Buciu, publicat 02.11.2020,
ora 11.05, https://www.mediafax.ro/social/aproape-1-4-milioane-de-copii-din-romania-sunt-in-risc-desaracie-si-excluziune-sociala-19728924). Cam așa arată realitatea românească. Sistemul de învățământ nu
poate acoperi nevoile tuturor pentru că adevăratul start in educație incepe de acasă. De exemplu, un copil
care nu are lumina acasă și care este înconjurat de conflicte familiale nu se poate concentra pe învățat pentru
că nu are parte de o dezvoltare armonioasa, de liniște, încurajări, de o masă caldă și multe altele.
Sistemul de învățământ este strâns legat de creșterea ecomomică. Creșterea economică ar putea
însemna bunăstarea și fericirea cetățenilor, creștere demografică, clădirea unui sistem educațional mai
puternic, scăderea abandonului școlar, educarea și instruirea unor viitori oameni ai muncii care vor contribui
la rândul lor la susținerea economică a țării. Se observă astfel că cele două sisteme sunt interdependente.
Revenind la ”cei șapte ani de acasă” ne putem gândi că o creștere economică ar însemna, printre
altele, părinți mai fericiți, securizați din punct de vedere financiar, părinți care nu ar mai fi nevoiți să plece
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de lângă copii pentru a le asigura ”un trai mai bun”. Acești părinți s-ar putea concentra pe educația oferită
copiilor, pe ”cei șapte ani de acasă”, pe bunăstarea psihică a acestora și implicit pe succesul școlar.
Așadar ce putem face noi, ca țară, pentru a îmbunătăți semnificativ șansele de viață a sute de mii de
copii?
BIBLIOGRAFIE
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REUȘITA IN VIAȚA ȘI CEI 7 ANI DE ACASA
CHIRIȚA ELENA,
LICEUL TEHNOLOGIC ”ION GHICA” OLTENIȚA, JUD. CALARAȘI
În cadrul unor timpuri mai vechi, conform lui Aristotel, „familia este asocierea stabilită în mod
natural pentru satisfacerea nevoilor zilnice ale omului”. Cu timpul, unitatea familială a depășit stricta
satisfacere a nevoilor de bază și a dezvoltat sentimente de afecțiune și dorință de protecție reciprocă.
De asemenea, în interiorul familiei sale, copilul beneficiază de inițierea în viața socială, de
intensificarea capacităților emoționale dar și a competențelor sociale. Tot în cadrul acesteia, aspectele mai
puțin plăcute (nerăbdare, egoism, indisciplină, instabilitate, nehotărâre etc) sunt corectate la timp, iar
șansele de reușită în viață cresc considerabil.
Însă nu toți copiii sunt la fel și nu toți beneficiază de cele menționate anterior. În cazul elevilor care
au crescut într-un mediu familial optim, munca profesorului este mult ușurată, acesta putându-se concentra
mai mult pe dezvoltarea abilităților și capacităților sale, și mai puțin pe îndreptarea celor mai slab pozitive.
În cazul elevilor „mai puțin norocoși în privința celor 7 ani de acasă”, profesorul își va utiliza toate
aptitudinile pedagogice și didactice, inclusiv cele afective, nu doar științifice, pentru a ajuta copilul să se
regăsească pe sine, să își dezvăluie competențele sociale și emoționale, iar apoi se poate trece la
descoperirea și creșterea abilităților și capacităților personale. Pentru reușită este însă nevoie și de o bună
colaborare școală – familie.
Altfel spus, în momentul integrării în clasa de elevi, un copil care a beneficiat de cei 7 ani de acasă
în adevăratul sens al cuvântului poate trece la un nivel superior în dezvoltarea sa personală și socială. Dar
un copil care a avut parte de lipsuri în educația informală primară trebuie ca mai întâi să le completeze pe
acestea și abia apoi să ajungă la un nivel superior de creștere armonioasă.
Prin urmare, educația în familie în primii ani de viață poate asigura succesul timpuriu pentru un elev.
Bibliografie:
[1]https://www.academia.edu/5812933/UNIVERSITATEA_DIN_BUCURE%C5%9ETI_FACULT
ATEA_DE_PSIHOLOGIE_%C5%9EI_%C5%9ETIIN%C5%A2ELE_EDUCA%C5%A2IEI
[2] https://aucpp.ro/wp-content/uploads/2018/03/Annals_Psychology_Pedagogy_2011.pdf
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ROLUL FAMILIEI ÎN PROCESUL EDUCATIONAL
PROF. CHIU ECATERINA VASILICA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ANGHEL SALIGNY,, BANLOC ,TIMIȘ
Familia reprezintă principalul factor al parteneriatului şcoală – comunitate locală.
Pe de o parte, familia este un factor de educație informală, pe de altă parte aceasta are obligații şi
drepturi care decurg din statutul de elevi ai copiilor în sistemul formal de educație.
Printre fenomenele sociale care influențează evoluția familiei şi a parteneriatului şcoală familie se
regăsesc:
• Natalitatea, importantă pentru viața şcolii pentru că influențeză fluxurile de elevi care intră în
şcoală, numărul acestora condiționând resursele necesare (spații, resurse umane, financiare etc.). Toate
țările civilizate se confruntă cu scăderea natalității. Acest lucru este acut resimțit şi în România ultimilor
ani.
• Divorțialitatea – divorțul părinților este o experiendă traumatizantă în cele mai multe dintre cazuri
pentru copii iar efectele acestuia se resimt şi în performanțele şcolare, în comportamentul şi atitudinile
copiilor. Efectele divorțului sunt resimțite de către copii care au tendința de a le exterioriza în acte de
violență, nesupunere, putere scăzută de concentrare la lecții, performanțe şcolare scăzute, frecventarea unor
grupuri delincvente etc.
• Migrația forței de muncă este un fenomen social care a luat amploare în România mai ales în ultimii
10 ani. Considerăm că parteneriatul dintre şcoală şi comunitate este absolut necesar în cazul copiilor ai
căror părinți au migrat la muncă în străinătate. Eforturile sunt de ambele părți, şcoala ar trebui să-şi
diversifice oferta prin extinderea serviciilor de asistență psihologică la nivelul întregii țări, cadrele didactice
ar trebui mai mult informate şi motivate salarial pentru a se implica în activități specifice de asistență
socială. Pe de altă parte, autoritățile locale trebuie să facă eforturi pentru optimizarea serviciilor de asistență
socială şi de colaborare cu şcoala.
Implicarea familiei în parteneriatul şcolii este condiționată de gradul de interes al familiei față 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
sprijiniți de părinți, care au în familie atitudini pro-şcoală adecvate obțin performanțe şcolare ridicate şi au
un grad de aspirație ridicat față de nivelul de şcolarizare pe care doresc să-l atingă.
Există două teorii importante privind relația şcoală-familie:
- teoria profesionalismului care consideră ca un element esențial serviciul făcut altora, fără a gândi la
avantaje personale; criteriile acestei teorii sunt: competența, servirea clienților, un cod de etică profesională;
- teoria schimbului care consideră acțiunea umană în funcție de un câştig personal; se consideră
privilegii tradiționale ale profesorilor: un grad de autonomie, un salariu asigurat, o competiție restrânsa.
Din această perspectivă câştigurile profesorului din parteneriatul şcoală – familie sunt: un statut valorizator
în ochii societății; cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca facând parte
din datoria profesională a profesorului (părinții sunt clienți ai şcolii); eficacitatea învătământului poate fi
ameliorată prin cooperarea între şcoală şi familie; părinții sunt responsabili legali de educația copiilor lor
şi pot avea exigente de a evalua rezultatele activității şcolare.
Forme de organizare ale relației şcoală – familie
În ceea ce priveşte relația dintre familie şi părinți cele mai frecvente forme de organizare a acestei
relații sunt:
-ședințele cu părinții;
-discuții individuale între cadrele didactice şi părinți;
-organizarea unor întâlniri cu părinții;
- implicarea părinților în manifestări culturale ale şcolii şi activități recreative;
voluntariatul;
- asociațiile de părinți.
La nivelul şcolii, părinții sunt implicați în mai multe tipuri formale de organizare:
1. Consiliul reprezentativ al părinților / Asociația de părinți;
2. Consiliul clasei;
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3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității în şcoală;
4. Comitetul de părinți ai clasei.
Conform noii Legi a educației relațiile dintre instituțiile şcolare şi familiile elevilor îmbracă noi
dimensiuni formale:
- în Art. 14 se stipulează că: Ministerul Educației proiectează, fundamentează și aplică strategiile
naționale în domeniul educației şi prin consultarea structurilor asociative reprezentative ale părinților;
- părinții se pot implica şi în alegerea disciplinelor din curriculum la decizia şcolii.
- în art. 63 se prevede: „consiliul de administrație al unității de învățământ, în urma consultării
elevilor, părinților și pe baza resurselor disponibile, stabilește curriculumul la decizia școlii. Programele
școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire opționale se elaborează la
nivelul unităților de învățământ” şi prin consultarea structurii asociative a părinților;
- în Art. 79. familiile antepreșcolarilor, ale preșcolarilor și ale elevilor sunt recunoscute ca beneficiarii
secundari ai învățământului preuniversitar;
- conform legii, învățământul preuniversitar este centrat pe beneficiari iar toate deciziile majore vor
fi luate atât prin consultarea reprezentanților beneficairilor primari (Consiliul Național al Elevilor) şi prin
consultarea obligatorie a reprezentanților beneficiarilor secundari și terțiari, respectiv a structurilor
asociative reprezentative ale părinților (art. 80);
- legea mai prevede şi formalizarea relațiilor şcoală părinți astfel: în art. 86 se prevede că „Unitățile
de învățământ încheie cu părinții, în momentul înscrierii antepreșcolarilor, respectiv a preșcolarilor sau a
elevilor, în Registrul unic matricol, un contract educațional, în care sunt înscrise drepturile și obligațiile
reciproce ale părților. Contractul educațional-tip este aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării,
tineretului și sportului și este particularizat, la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin decizia consiliului
de administrație.”
În lege sunt prevăzute numai următoarele obligații ale părinților: părintele sau tutorele legal este
obligat să ia măsuri pentru școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu şi răspunde pentru
distrugerile materiale din patrimoniul școlii, cauzate de elev. Nerespectarea acestor obligații din culpa
părintelui sau a tutorelui legal instituit, se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori cu
muncă echivalentă în folosul comunității, prestată de părinte sau de tutorele legal (Art. 360);
- în ce priveşte componenta evaluare, se doreşte realizarea unei mai bune transparențe față de părinți.
Un rol important îl are „portofoliul educațional al elevului” care este constituit din elemente care atestă
evoluția elevului în contexte educaționale diverse: formale, nonformale,informale. Responsabilitatea
familiei este implicit, aceea de a se implica activ în educația propriilor copii, prin susținerea acestora în
implicarea în contexte educaționale diverse. Apare însă problema egalității de şanse. Familiile cu resurse
materiale scăzute sau cu un capital educațional precar, pot asigura pentru copii lor o buna educație
nonformală şi informală?
Aceeaşi problemă se ridică şi pentru copiii proveniți din comunități sociale izolate. În urma
evaluărilor periodice (clasele: a II-a, a IV-a, a VI-a) elevilor le vor fi realizate planuri individualizate de
învățate care se comunică părinților. În baza acestora se realizează atât preorientarea cât şi orientarea către
un liceu. În acest caz se pune întrebarea – care este rolul familiei în realizarea acestor planuri
individualizate? Considerăm că părinții trebuie să fie parteneri activi în realizarea acestor planuri.
Indiferent de statutul economic, etnic sau cultural al familiei, implicarea părinţilor în educaţia
copiilor conduce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi a prezenţei la cursuri, precum şi la reducerea
ratei abandonului şcolar şi a delicvenţei. Părinţii şi familia au un impact puternic asupra educaţiei tinerilor.
Copiii ai căror părinţi le ascultă problemele, îi sprijină în efectuarea temelor, se implică, transformând
experienţele de zi cu zi ale copilului în oportunităţi de învăţare, sau îi îndrumă cu ajutorul materialelor şi
instrucţiunilor oferite de dascăli, obţin rezultate şcolare impresionante.
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ROLUL EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. CHIVU ANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN, JUDEȚUL OLT
Familia este celula de bază a societății umane și punctul de pornire în devenirea fiecărui individ ca
o persoană independentă,autonomă în gândire și în gesturi, atitudine, comportament.Pentru fiecare
copil,familia este locul în care acesta este îngrijit,educat, educația în familie fiind precedenta celei
instituționale.In primii săi ani de viață,copilul este dependent de părinți, aceștia fiind responsabili nu doar
de latura fizică a îngrijirii lui,ci și de educația psiho- socială.Astfel, educația în familie pune bazele
dezvoltării psihice a copilului,urmarindu se în același timp și evoluția sa fizică,dar și educația intelectuală
,morală,in scopul formării caracterului.
Deseori,atunci când ne referim la calitatea educației primite în familie,folosim expresia,,cei șapte ani
de acasă,,și de cele mai multe ori în sens negativ,atunci când avem de -a face cu un copil mai
,,neastâmpărat,,.Totuși, educația în familie este un proces de durată,nu se rezumă la un anumit interval de
timp,iar în răgazul de timp petrecut de copil in mijlocul familiei,obiectivul principal trebuie să fie al păstrării
sănătății fizice,,al creșterii normale,al călirii organismului și nu în ultimul rând,al formării
comportamentului moral ca rezultat al unor cerințe precise,dublate de un permanent respect pentru copilul
care trebuie să se simtă iubit și ocrotit.Din acest punct de vedere,atunci când vorbim de un,,copil bun,, ne
referim la suma trăsăturilor pozitive structurate în dinamica comportamentului: sârguință,cinste, inițiativă
creatoare, sociabilitate, politețe, dispoziție de colaborare,etc.In același timp, părintele trebuie să dea dovadă
de răbdare,calm, înțelegere, afecțiune față de copil.
Procesul educării morale a copilului,deși incepe din familie,este unul de durată.Deprinderile de
comportare civilizată,atitudinea față de alții, exprimă de fapt atmosfera morală în care copilul a fost crescut
în familie, sfaturile și îndemnurile primite de la părinți,exemplul personal pe care i l-au dat prin conduita
lor.Un comportament incorect al copilului nu înseamnă neapărat că acesta ar vrea să se abată de la reguli,ci
se poate explica prin faptul că nu știe cum să se comporte,nu dispune de experiența morală necesară,nu
cunoaște cerințele față de comportarea lui.De asemenea,un rol foarte important în educarea copiilor îl are
stabilirea unor relații juste între membrii familiei: stima reciprocă,dragostea rațională a părinților față de
copii,exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele lor.Dragostea părinților față de
copii nu înseamnă însă că lor, copiilor,li se cuvine totul, că trebuie scutiți de orice efort și responsabilitate,
că trebuie să li se satisfacă toate dorințele și capriciile.Din păcate, mulți părinți procedează astfel,mai ales
în cazul familiilor cu un singur copil,care devine automat,, răsfățatul ,,tuturor.Astfel de copii riscă să devină
egoiști, nepăsători la cei din jur, nu acordă respectul cuvenit părinților ,se înstrăinează de ei.Parintii trebuie,
în astfel de cazuri, să permită copilului compania unor prieteni de aceeași vârstă cu el, să nu îl forțeze să-si
petreacă timpul numai cu ei,deoarece un copil nu poate să crească sănătos,afectiv și moral, dacă nu se
dezvoltă în colectiv și prin colectivul de copii.
Felul în care părinții se raportează la copii afectează foarte serios modul în care copilul se va raporta
la societate.Astfel, așa cum arătam mai sus,un copil prea răsfățat tinde să devină un tânăr care nu
muncește,nu învață,dar cere mereu( poate ajunge chiar delincvent).De asemenea, părinții prea severi vor
forma un tânăr lipsit de inițiativă,de personalitate,de voință,iar părinții care oscilează între răsfăț și
severitate,vor forma un tânăr dezorientat,, încăpățânat,capricios și dificil în raporturile sociale.Un copil care
nu a primit ,așadar,o educație corectă din toate punctele de vedere și care nu are un caracter puternic
nativ,care să -i permită să se autoeduce,va avea de suferit la maturitate,de aceea responsabilitatea unui
părinte în educarea copilului este una foarte mare.
In concluzie,rolul familiei în educația copiilor este unul crucial.Totul incepe și se învață mai întâi în
familie,inclusiv capacitatea de a relaționa cu alte persoane,de a socializa,de a se adapta mediului din jurul
său.Totul depinde de capacitatea părinților de a oferi o educație corectă,dar și de capacitatea de autoeducare
a copilului,de persoanele cu care acesta intră în contact.Un aspect foarte important de reținut este acela că
educația nonformala din familie este continuată de educația formală, instituționalizată,dar rolul părinților
rămâne unul esențial,ei constituind principalul sprijin al copilului in noile etape ale vieții sale.p
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FAMILIA SI ROLUL EI IN FORMAREA UNEI PERSONALITATI DE
SUCCES A COPILULUI
PROF. INV. PRIMAR CICIOVAN NICOLETA-NASTASIA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GHERLA
Menirea educaţiei este aceea “ de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă – omul”.
(Gentil, G.The Reform of Education).
Problema educaţiei este abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica lumiicontemporane, lume
caracterizată prin importante transformări, prin cerinţe şi aspiratii.
Acum, parcă mai mult ca oricând, una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei
activităţii educative desfăşurate cu elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor
factorilor educativi: şcoala, familia etc. Este lucru dovedit că, şcoala este factorul de care depinde în mod
categoric devenirea personalităţii umane, dar tot atât de adevărat este că o educaţie corectă nu poate face
abstracţie de influenţele familiei în tot acest demers al educaţiei. Şcoala şi familia au fost şi vor rămâne
două instituţii care au nevoie una de alta. Influenţele lor trebuie să fie simultane de la o anumită vârstă şi
complementare. Şcoala şi familia trebuie să găsească mijloacele colaborării autentice, bazată pe încredere
şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante
schimbului şi comunicării de idei.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.”
Familia oferă primele modele comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi ( nu
întotdeauna bine conştientizate şi nici întotdeauna pozitive în conţinut); familia creează o anumită matrice
existenţială, un stil comportamental care se imprimă asupra întregii evoluţii a individului şi care va genera,
de asemenea, rezistenţă la schimbările ulterioare care se impun ;influenţa educativă pe care o exercită
familia este implicită, face parte integrantă din viaţă.Educaţia copiilor se realizează atât prin intermediul
procesului instructiv-educativ, cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare, un rol important fiind deţinut de
familie.
Între factorii educaţiei,familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial deoarece, în
ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe în familie, unde se formează "ceea ce este mai valoros pe lume
– omul de caracter" –după cum spunea Loisel. Familia îşi aduce contribuţia în toate sectoarele educaţiei,
aici ,copilul făcându-şi "ucenicia" pentru viaţă, cea morală rămânând însă esenţială prin substanţa pe care
i-o imprimă familia.Atmosfera afectivă din familie are o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării psihice în
copilărie. În primii ani de viaţă copilul răspunde la tot ce se întâmplă în jur prin reacţii emotive care vor
determina direcţionarea activităţii şi aptitudinilor de mai târziu. Năzuinţele copilului se formează în
copilărie prin exemplul celor din jur. În familie copilul învaţă limbajul şi comportamentul social, îşi
formează aspiraţii şi idealuri, convingeri şi aptitudini,sentimente, trăsături de voinţă şi caracter.Întotdeauna
ambianţa, climatul din familie influenţează, în raport cu natura sa, personalitatea copilului. Marele pedagog
John Locke, convins de puterea exemplului în familie,afirma: "Nu trebuie să faceţi în faţa copilului nimic
din ce nu vreţi să imite".Zestrea de echilibru relaţional şi adaptativ pe care copilul o moşteneşte din tiparul
reprezentat de familia sa este cea mai sigură investiţie pe terenul viitoarei lui personalităţi asigurându-i
detenta realizării de sine şi a succesului în general. Din contră, dacă este crescut într-un climat tensionat,
conflictual, instabil, copilul se poate inhiba ba chiar se poate maturiza afectiv şi conjunctiv. Urmarea este,
fie o puternică motivaţie prosocială de evitare a tot ce se aseamănă cu cele trăite acasă, fie în-tr-o motivaţie
antisocială ca expresie a nevoii de pedepsire a celor din jur, de răzbunare permanentă, de ură, rezultat al
frustrărilor afective acumulate în primii ani de viaţă.Încă de când copilul formulează primele propoziţii
simte nevoia să transmită părinţilor "evenimentele" din viaţa sa. Dacă părintele va fi mereu ocupat, neatent,
obosit, neavând dispoziţia sufletească nici timpul necesar să îl asculte pe copil, firul comunicării se rupe iar
copilul se va simţi neglijat, respins în aşteptările sale. Va căuta răspunsuri în altă parte sau nu va mai căuta
deloc. „Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a sentimentelor
noastre”.
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Aşadar, 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, din această
cauză, extrem de puternică şi – din multe puncte de vedere – de neînlocuit.Considerată în substanţialitatea
efectelor pe care le produce, familia îndeplineşte importante funcţiuni în procesul general al integrării
copilului în mediul social, fapt ce se reflectă asupra dezvoltării sale :creează o dependenţă absolută a
copilului de membrii microgrupului familial : din punct de vedere fizic, psihic, material ;datorită
profunzimii relaţiilor de tip afectiv, impactul emoţional pe care îl exercită este maxim.
Meseria” de părinte este grea. În condiţiile unei atmosfere familiale echilibrate şi prielnice dezvoltării
copilului de vârsta şcolară, familia este în primul rând cadrul existenţei biofizice, al acestei dezvoltări. Un
anumit regim igienico - sanitar necesar dezvoltării fizice sănătoase şi armonioase înseamnă asigurarea unui
program al zilei care să respecte ore de somn, alimentare, activităţi, joc, plimbări. Un judicios echilibru al
acestora în raport cu disponibilităţile copilului şcolar trebuie să evite suprasolicitarea fizică şi mai ales
nervoasă a organismului fragil.În răgazul de timp petrecut in mijlocul familiei obiectivul principal trebuie
să fie al păstrării sănătăţii fizice, al creşterii normale şi mai ales al călirii organismului prin mijloace ce
trebuie bine cunoscute celor ce asigura securitatea fizică a copilului.Un bun dobândit şi mult apreciat,
câştigat de către copil în primul rând în familie este comportamentul moral ca rezultat al unui sistem de
cerinţe precise, categorice, dublat de un permanent respect pentru copilul care trebuie să se simtă iubit şi
ocrotit .În accepţiunea cea mai largă a termenului, "copil bun" reprezintă în fapt suma trăsăturilor pozitive
structurate în dinamica comportamentului : sârguinţă, cinste, iniţiativă creatoare,sociabilitate, politeţe,
dispoziţie de colaborare etc., după cum părinte bun înseamnă: răbdare, calm,înţelegere, un fond afectiv
numit în termeni obişnuiţi, dragoste faţă de copil.
Deci,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. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR: CIMPONER IULIA
LICEUL TEHNOLOGIC ,,MATEI CORVIN”, HUNEDOARA
,,Educaţia începe acasă. Nu poţi da vina pe şcoală că nu ţi-a învăţat copilul ceea ce nu l-ai învăţat
tu.” Geoffrey Holder
Termenul de ,,educație” este de origine latină: ,,educo-educare (educere)”, însemnând a crește, a
cultiva, a îndruma, a educa. Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale.
Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie (în timp, atenţie, înţelegere, dragoste) pe care o
pot face părinţii pentru ei. Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relaţia părinte-copil căldura,
structura şi limite, înţelepciunea de a transforma orice situaţie cotidiană, cât ar fi de negativă, de
provocatoare, într-o lecţie de empatie, respect, înţelegere a nevoii care a creat acea situaţie.
Educația primită în cei 7 ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil și părinți,
valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite copilului, specificul de dezvoltare al copilului. Să
nu uităm un lucru extrem de important, și anume, acela că la acestă vârstă copilul învață prin imitație. În
concluzie, adulții trebuie să fie foarte atenți nu doar la ceea ce vorbesc, ci în special la ceea ce fac, întrucât
ei sunt exemple demne de urmat pentru cei mici. Dacă îi spunem unui copil să spună „Mulțumesc”, dar el
nu a auzit niciodată acest cuvânt folosindu-se în casă, nu o va face. Dacă îi explicăm unui copil că nu trebuie
să țipe, dar el aude frecvent certuri în casă, va folosi aceeași intonație.
Pentru formarea unui comportament corespunzător este foarte importantă relația afectivă a părinților
cu copilul. Dacă părinții își cresc copilul cu dragoste, atunci acesta se va dezvolta frumos, va avea încredere
în forțele proprii, se va simți îngrijit, ocrotit, iubit, apreciat, iar toate aceste lucruri ajută la învățarea și
asumarea regulilor de comportament. Un copil cu reguli stricte aplicate de la vârste fragede este un copil
bine crescut. Un copil lăsat să facă tot ceea ce dorește, devine un adult frustrat, un adult neînțeles, neadaptat.
De ce? Pentru simplul fapt că i s-a permis orice, oricând și a tras concluzia că aceasta este normalitatea.
Dar să nu uităm că vine o vreme în care descoperă că este responsabil pentru faptele sale, că poate fi
sancționat dacă nu respectă anumite reguli. Și atunci este momentul în care se trezește brusc dintr-un vis în
care avea doar drepturi, în realitatea în care răspunde de ceea ce face. Pentru a preîntâmpina astfel de situații,
ar trebui să fim mai fermi, să stabilim reguli și să le respectăm.
Copiii sunt diamante neșlefuite, iar rolul nostru este acela de a-i ajuta să strălucească cât mai frumos.
Această șlefuire nu înseamnă să-i lăsăm să facă ce vor, ci să intervenim acolo unde considerăm că trebuie
corectat ceva, că trebuie îmbunătățit.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
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În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anumeom. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. CIOBANU MANUIELA
LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRU RAREȘ“ - BACĂU
Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți.Dar, oare, toți
știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel?Care sunt ingredientele care ne asigură
sănătatea și fericirea pe termen lung? Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia și care îi asigură
succesul în viață? Într-o lume preponderent materialistă, cum este cea în care trăim, întrebarea este firească.
Vorbind despre sănătate, iată ce spun unele din studiile recente.
Sociologul medical Aaron Antonovsky, după ce a desfășurat mai multe studii privind caracteristicile
personalităţii care ne ajută să rămânem sănătoși, a tras concluzia că cel mai important este simţul coerenţei
sinelui, fiind cel care asigură starea de sănătate. Acest simț al coerenței are trei componente principale:
comprehensiunea (înțelegerea), controlabilitatea şi semnificaţia.
Cercetările lui Antonovski au indicat că, doar la simpla anticipare a unei experienţe pe care o
considerăm pozitivă, sau când ne gândim la ceva care ne facem să ne simţim bine, în organism apar
modificări pozitive.
În lucrarea sa “Mind as Healer, Mind as Slayer” (Mintea care vindecă, Mintea cirminală), Kenneth
Pelletier arată că un procent de 50% până la 80% din toate bolile au origini psihosomatice sau legate de
stres. În conformitate cu cele spuse de el, orice boală este rezultatul unei interacţiuni complexe între factori
de stres, fizic sau psihic, factori sociali, personalitatea individului şi inabilitatea acestuia de a se adapta în
mod adecvat la factorii care produc stresul.
Un studiu complex, desfășurat timp de 40 de ani la Harvard Institute, sub coordonarea
psihosociologului George Vaillant a ajuns la două concluzii importante:
1. În Statele Unite, astăzi, în topul maladiilor care cauzează cele mai frecvente solicitări de servicii
medicale, boli şi morţi premature este lipsa bucuriei de a trăi, a fericirii.
2. Singurul lucru care contează cu adevărat în ecuaţia fericirii sunt relaţiile noastre cu ceilalţi oameni.
Reţelele sociale din care facem parte, prietenii pe care îi avem, relaţiile de la locul de muncă, relaţiile
cu părinţii, mariajul, relaţia cu proprii noştri copii pot spune foarte multe despre cât de fericiţi suntem sau
putem fi.
Elementele din mediul social care intervin în perioada copilăriei, perioada de „dezvoltare şi
testare” – Familia
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
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Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.
Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de
dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii
sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu
corespunde acestui model ideal.
Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de
făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii)
şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de
timp, superficialitate etc.):
În dezvoltarea fizică (şi nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi pot apărea
chiar boli. Creşte riscul accidentelor grave, pentru că organismul copilului obligat la o viaţă sedentară se
comportă, în cazul unei căzături de exemplu, precum cel al unei persoane vârstnice.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
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.
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.
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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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPILULUI
PROF. INV. PRESC., CIOBOTARU IONELA
Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea copilului din urmatoarele puncte de vedere: fizic,
intelectual, moral, estetic.Familia se preocupa de dezvoltarea fizica.Ea asigura hrana si imbracamintea
copiilor, ii fereste de pericole, le lasa timp de joaca,le creeaza conditii cat mai bune de odihna si se ingrijeste
de sanatatea lor.Un regim rational de viata nu poate avea decat urmari pozitive asupra dezvoltarii sale fizice.
Familia ii formeaza copilului primele deprinderi de igiena personala si sociala, obisnuindu-l sa utilizeze
factorii naturali (apa, soarele) pentru bunastarea organismului. In perioada pubertatii, schimbarile
fiziologice produse in organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizica a copilului; prin indrumari
perseverente si afectuoase, prin modificarea regimului de odihna, prin crearea unor noi deprinderi igienice,
familia le va rezolva la timpul potrivit.In cadrul familiei copilul isi insuseste limbajul . Volumul, precizia
vocabularului si corectitudinea exprimarii copilului depind de munca depusa de catre parinti in aceasta
directie. Familia ofera copilului aproximativ 90% din cunostintele uzuale ( despre plante, animale,
ocupatiile oamenilor, obiecte casnice, etc). Ea se preocupa de dezvoltarea proceselor intelectuale ale
copiilor, dezvoltandu-le spiritul de observatie, memoria si vederea.
Parintii incearca sa explice copiilor sensul unor fenomene si obiecte pentru a le putea intelege.In jurul
varstei de 3-6 ani, copiii pun cele mai multe intrebari, iar parintii ii ajuta sa-si insuseasca un numar mare
de cunostinte, raspunzand cat se poate de corect si exact.
Cel mai important este stimularea curiozitatii de a citi prin cumpararea unor carti care sa puna bazele
unei mici biblioteci. Datoria parintilor este de a indruma copilul sa citeasca ceea ce corespunde varstei sale.
Dorinta de lectura poate deveni excesiva, copilul sacrificand orele de somn. Copilul obtine rezultatele
scolare in functie de modul in care parintii se implica in procesul de invatare.Parintii trebuie sa-i asigure
copilului cele necesare studiului :rechizite scolare, carti de lectura, manuale scolare, cat si niste conditii
bune de munca : un birou ,un computer si nu in ultimul rand liniste pentru a se putea concentra.
Parintii trebuie sa-si ajute copiii la invatatura; ajutorul trebuie limitat la indrumare sau sprijin, nefiind
indicat sa efectueze temele copiilor. Cu timpul, parintii se vor limita la controlarea temelor de casa si a
carnetelor de note. Deci, atitudinea parintilor trebuie sa fie una de mijloc: sa nu-l ajute prea mult pe copil,
dar nici sa nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.
In familie se formeaza cele mai importante deprinderi de comportament : respectul ,politetea, cinstea,
sinceritatea,decenta in vorbire, ordinea, cumpatarea, grija fata de lucrurile incredintate. In realizarea acestor
sarcini parintele este un exemplu pentru copil. Parintii le spun copiilor ce e bine si ce e rau, ce e drept si ce
e nedrept, ce e frumos si ce e urat in comportamente. Aceste notiuni il ajuta pe copil sa se orienteze in
evaluarea comportamentului sau si a celor din jur. Tot in sens moral, familia il indruma sa fie sociabil, sa
fie un bun coleg si prieten. Familia contribuie si la educatia estetica a copilului, parintii fiind cei care
realizeaza contactul cu frumusetile naturii( culorile si mirosul florilor, cantecul pasarilor, verdele campului,
etc), cu viata sociala( traditii, obiceiuri stravechi, etc).
Mijloacele mass-media exercita o influenta puternica asupra educatiei estetice; pe de o parte exista
numeroase emisiuni culturale, de imbogatire, dar pe de alta parte sunt difuzate numeroase programe care
pot deforma imaginatia inocenta a copiilor intr-un sens negativ. In unele familii preocuparea pentru cultura
estetica a copilului lipseste cu desavarsire, iar in altele este exagerata. Daca copilul nu are aptitudini si nici
placere pentru diferite arte ( balet, muzica, teatru, etc), parintii trebuie sa respecte optiunea copilului.
Familia trebuie sa fie un colectiv sanatos, intre acestia trebuie sa fie relatii de intelegere,
respect ,intrajutorare, sa traiasca in deplina armonie, sa duca o viata cinstita, onesta.
Parintii trebuie sa fie un bun exemplu, avand in vedere cat de puternic este spiritul de imitatie la copii.
In comparatie cu familia cu un singur copil, familia cu mai multi copii reprezinta un mediu educativ mai
bun. Copilul singur la parinti tinde sa fie mofturos, egoist, capricios datorita parintilor care doresc sa-i faca
toate poftele. In familiile cu mai multi copii, afectiunea parintilor se indreapta catre toti copiii.
Parintii trebuie sa aiba o autoritate asupra copilului. Aceasta autoritate nu trebuie obtinuta cu ajutorul
pedepselor sau a violentei si nici printr-un exces de bunatate si satisfacerea oricarei dorinte.A educa un
copil nu este un lucru atat de usor. Unii parinti avand conceptii invechite, cred ca ei stiu cel mai bine sa-si
educe copilul, neacceptand sfaturi din exterior.
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Relationarea interumana a fost, este si va ramane o problema dificila si complexa nu numnai in scoala,
dar si in familie si societate deoarece oamenii, ca indivizi reprezinta unicate, sunt diferinti din toate punctele
de vedere: fizic( aspect, sanatate), social(profesie, avere), psihic(temperament, aptitudini, interese).
Intr-un climat de respect reciproc, comunicarea este fireasca si eficienta iar alegerea dupa competenta
si performanta nu mai este stimulata de o competenta acerba, ci de pasiune si de bucuria dezvoltarii
personalitatii.
A fi parinte este deci mai mult decat o simpla calitate fata de care ne putem exalta. Ea presupune
experienta, pricepere, rabdare, cu alte cuvinte toate insusirile care se cer pentru exercitarea unei adevarate
profesii “ profesia de parinte”. Iar pentru realizarea unor performante existenta unui climat familial
favorabil si armonios si competenta in educatie reprezinta premise de baza.
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“DIN SUFLET, PENTRU MAMA!’’
EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. CIOCAN CARMEN - COLEGIUL ECONOMIC
„DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA
Educația începe din prima zi de viaţă a copilului și continuă pe tot parcursul vieții prin școală în mare
parte, a timpului individului.
Primele zile de şcoală sunt un moment de schimbare în viaţa copilului. Educaţia este un proces
continuu, important în care mama este un pion principal. Educația estetică, morală, ecologică se dezvoltă
în familie de ambii părinți dar o pondere mare o are mama care astfel copiii vor oferi mărţisoarele realizate,
femeilor pe care le vor găsi pe parcursul zilei de 1 Martie.
An de an sărbătoarea de 1 Martie ne readuce speranţa, optimismul, credinţa în bine şi spor la toate.
Din încleştarea frigului cu razele soarelui, a întunericului cu lumina, după ultimele zvârcoliri din zilele
babelor, învinge viaţa, soarele, primăvara.
Acest triumf al reînvierii poate fi invocat prin Mărţişor – pe care îl dăruim celor dragi la început de
primăvară.
Şnurul alb şi roşu cu o amuletă (bănuţ, o scoică, trifoi, emblemă) îl legau părinţii la mâna copiilor, îl
dăruiau flăcăii fetelor, îl schimbau fetele între ele cu sens de urare de noroc, de sănătate.
Mărţişorul dăruit în zorii primei zile din Martie se purta, uneori chiar până la vederea primului pom
înflorit, apoi se atârna de ramurile înflorite, crezându-se că astfel va fi şi anul celui care l-a purtat.
Sunt frumoase tradiţii româneşti de mărţişor pe care nu am vrea să le lăsăm să piară!
Dezvoltarea capacităţii de valorizare și păstrare a tradiţiilor lăsate de înaintaşi referitoare la mărţișor,
contribuind la dezvoltarea experienţei practice a elevilor din şcoala, prin implicarea acestora în acţiuni
plăcute şi constructive.
Prin educație estetică se dezvoltă respectul pentru valorile umane ale culturii româneşti, se dezvoltă
respectulul pentru valorile tradiţionale ale creaţiei populare, se dezvoltă simţul artistic şi a spiritului practic,
se cultivă dorinţa de a proteja și înfrumuseţa mediul înconjurător.
De asemenea, în școală și familie, prin educatie se formează la elevi activități privind culegerea şi
valorificarea unor informaţii menite să păstreze şi să ducă mai departe tradiţiile şi obiceiurile legate de
mărţişor, stimularea iniţiativei şi creativităţii, implicarea responsabilă a elevilor în acţiuni de protejare a
mediului prin colectarea şi atribuirea de noi utilităţi unor obiecte, implicarea părinţilor în acţiuni derulate
de copii, stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii,
realizarea la nivelul şcolii a unor activităţi cultural – artistice de omagiere a fiinţelor care ne-au dat viaţă.
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LOCUL FAMILIEI IN TRIADA PĂRINTE-ELEV-PROFESOR
PROF. MIRELA ZAMILIA CIOLAC
LICEUL TEORETIC ”GRIGORE MOISIL” TIMIȘOARA
A avea cei şapte ani de acasă este apanajul unei educaţii ce provine din familie şi devine condiţia
esenţială pentru a pătrunde cu succes în şcoală şi a reuşi.
Familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit și educat. Este cert faptul că orice părinte şi
pedagog îşi doreşte rezultate bune în dreptul copiilor. Problema este cum pot fi obţinute aceste rezultate,
care sunt factorii care influenţează major obţinerea unor rezultate mai bune din partea copiilor. Astfel,
atenţia tuturor se îndreaptă asupra implicării familiei. Educația în familie este cea care o precede pe cea de
la școală, mereu vehiculându-se cei ”7 ani de acasă”.
Iubirea părinţilor pentru copii ar trebui să se manifeste în aspecte practice. Respectul reciproc,
preocuparea pentru dezvoltarea copiilor trebuie să aibă un loc important în familie.
Implicarea părinţilor poate fi încă de timpuriu, chiar din perioada preşcolară. Copilul, în primii ani de
viață este dependent de părinți, iar aceștia nu trebuie să fie preocupați doar de latura fiizică a îngrijirii lui,
ci să aibă în vedere educația psihosocială, corelând posibilitățile fizice cu cele psihice. În acest context este
uimitor că Ellen White vorbeşte cu mult timp înainte de înfiinţarea unor cercuri de lectură în cadrul familiei.
Ceea ce este îngrijorător este faptul că ultimele cercetări au arătat că doar jumătate din părinţi se implică
activ în educaţia copiilor lor. De familie depinde dirijarea atentă a maturizării psihice a copilului. Primele
impresii despre lume și viață, despre fenomene din natură, despre societate, copilul le primește din familie.
Un alt aspect important cu influenţe majore asupra copilului este modelul cultural al familiei. Dacă
este o familie fără studii, neinteresată de şcoală sau cultură, acest lucru va influenţa în mod negativ educaţia
copiilor lor. Dacă este o familie cu studii cel puţin medii şi pasionată de educaţie, copiii vor gusta din
frumuseţea învăţăturii. Cel mai important rol în evoluția psihică a copilului îl au exemplele positive din
familie, deoarece la această vârstă, rolul exemplului personal este foarte important. Iar acesta depinde în
mare măsură și de gradul de cultură al membrilor familiei.
Pe de altă parte, un lucru important este relaţia pe care părinţii ar trebui să o aibă cu cadrele didactice.
Comunicarea trebuie să fie una eficientă. Trebuie avut în vedere un efort comun privind dezvoltarea
educaţională a copilului. Este important ca educaţia să fie făcută într-un mediu potrivit atât familial cât şi
şcolar, dar şi la timpul potrivit. Expresia „cei şapte ani de-acasă” este o realitate demonstrată şi prin studii
ştiinţifice. Copiii între unu şi opt ani, cărora li se oferă un mediu prielnic de dezvoltare din partea părinţilor
sunt echilibraţi în viaţă şi au capacitatea de a învăţa. Cred că implicarea părinţilor în educaţia copiilor
totdeauna aduce rezultate benefice şi compensează chiar şi factorii genetici ai copilului.
Familiile în care părinţii îşi iau timp pentru a-i ajuta pe copiii lor să înveţe alfabetul, chiar din grădiniţă
se vor bucura să vadă la copiii o capacitate de a raţiona bine dezvoltată, precum şi abilitatea de a scrie și a
citi corect încă din primii ani de şcoală. Prin comunicarea continua cu membrii familiei, copilul își însușește
limbajul. Părinții vor fi atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea, le vor îmbogăți
vocabularul, îi vor învăța să se exprime correct și coherent înainte de a învăța să scrie și să citească.
Un alt factor important pe care sociologii l-au studiat a fost relaţia dintre părinţii copilului: iubirea
dintre aceştia, respectul reciproc, precum şi grija părintească vor crea o atmosferă bună în cămin care va
aduce satisfacţie deosebită. Deprinderile de comportare civilizată, atitudinile copilului față de alții exprimă,
de fapt, atmosfera morală în care el a fost crescut în familie, sfaturile și îndemnurile pe care le-a primit de
la părinți, dar mai ales, exemplul personal pe care i l-au dat prin atitudinile și faptele lor de conduită. Întrucât
forma de vorbire este expresia structurii sociale, este evident că vocabularul şi limbajul părinţilor
influenţează foarte mult educaţia copiilor. Chiar în cazul copiilor cu probleme serioase de comportament,
implicarea constantă a celor doi părinţi a adus rezultate semnificative în recuperarea copiilor şi creşterea
rezultatelor lor şcolare. Cee ace trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciprocă
dintre membrii familiei. Părinții își iubesc copiii, dar acestă dragoste nu trebuie să fie oarbă. Acei părinți
care îi scutesc de orice effort, le satisfac toate capriciile, nu se bucură de niciun fel de respect și autoritate
în fașa acestora. Copiii devin egoiști și se înstrăinează de părinți, nedându-le o mână de ajutor atunci când
se întâmplă să treacă prin unele încercări.
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Perseverenţa din partea părinţilor în demersul lor de implicare în educaţia copiilor joacă un rol
important. Perseverenţa trebuie să fie un cuvânt de ordine în orice domeniu cu atât mai mult în cel al
educaţiei. Este posibil ca părinţii să conştientizeze importanţa rolului lor în educaţia copiilor şi să se implice
activ dar fără perseverenţă nu se pot aştepta la rezultate deosebite. Totuși, dacă e vorba despre un copil
unic, părinții nu trebuie să să exagereze cu dăruirea afectivă, cu o sufocare a educării acestuia, ci sunt datori
să lase copilul în tovărășia altora de vârsta lui. Nici un copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul
intellectual și moral, dacă nu se dezvoltă în colectiv și prin colectivul de copii.
Astfel, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să
înveţe, să descopere lumea, familia trebuie să pună bazele educației ce va fi continuată apoi de dascăli, în
școală.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
GRADINIȚA : “LUMEA COPIILOR”, LUPENI, JD. HUNEDOARA
PROF. INV. PREȘCOLAR: CIOREA FLORENTINA
Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilaterală şi armonioasă. Părinţii
sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia lui ,învăţătură şi pregătirea
profesională a acestuia. Această funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest
lucru realizându-se prin formare dupa un anumit ideal de personalitate.
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.
Este foarte importantă 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. Individul va repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri,
idei, concepţii.
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, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa de comunicare.
In educarea ,,puiului de om”, parintii ,educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace
importante de educatie si instructie.
Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
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 ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent
responsabilitatile educative fata de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vietții zilnice, minimalizând rolul
de factor educativ. Alte familii, deși doresc să asigure educatța corespunzatoare copiilor le lipsesc pregătirea
psihopedagogică, experiența.
Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizează asupra
educatței ca serviciul social și extinderea mass-media (T.V). Părinții trebuie să-și intărească 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.
Educatța 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.
În activitatea de educatțe în familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi și carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatței, adica formarea copilului ca cetățean, ca om.
Raporturile dintre părinți și copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării
lor, lucru de care ar trebui sa fie conștienți toți părinții. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale părinților influenteaza atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor.
Voi enumera câteva din posibilele atitudini și comportamente ale părinților și implicațiile lor în
formarea profilului moral al copilului.
*,,Familia severa” -în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitate și
echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu masura. Ce s-ar
intampla in 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 indepartează 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 când păribții sunt împărțiți în ,,tabere”: unul sever și unul indulgent.
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Astfel se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi 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 incadrează cu mari dificultăți în colectivele de
școala sau mai tarziu la locul de munca.
*,,Familia rigidă” prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de
nereușită și sancțiune. Cadrul didactic 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. Cadrul didactic trebuie să fie postura sfătuitorului
și nu a judecatorului.
*,,Familia libertină” creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împedica
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei inșiși.
Educatoarea trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine în sensul obținerii unor rezultate bune
la învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea ferma în gardă a părinților în legatura
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 însa cu masură 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”
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA
PERSONALITĂŢII COPILULUI
PROF. ÎNV. PRIMAR CIOROGARIU ILEANA MARIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIŢA, STRUCTURA SEBEŞU DE SUS,
JUD. SIBIU
Educaţia copilului începe din sânul familiei, părinţii vând cel mai important rol în acest proces de
lungă durată.
Ceea ce văd în casă – la părinţi, bunici, fraţii mai mari - acel lucru sau comportament, bun sau rău, îl
,,copiază” şi cel mic; de aceea ,,primii 7 ani de acasă“ îşi pun amprenta supra formării personalităţii
copilului. Este unanim recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în familie determină în
mare măsură atât dezvoltarea personalităţii elevului, cât şi rezultatele la învăţătură şi comportametul lui
social.
În familie se formează primele deprinderi de comportare morală. Părinţii, în primul rând, sunt modele
pentru copil . Raporturile dintre părinţi şi copii sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formării
lor, lucru de care ar trebui să fie conştienţi toţi părinţii. Atitudinile, comportamentul, vorbele părinţilor
influentează atitudinile, comportamentul şi modul de a fi al copiilor. Degeaba îi spunem copilului să nu mai
ţipe prin clasă dacă el aude frecvent certuri între părinţi sau să nu mai vorbească utât cu ceilalţi colegi, dacă
acasă părinţii sau bunicii folosesc cuvinte jignitoare unii faţă de ceilalţi. Este ineficient să îi atragem atenţia
că nu a spus unul dintre ,,cuvintele magice: te rog, mulţumesc” colegului de bancă, dacă în familie nu
aude niciodată aceste cuvinte.
Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine.
Părinţii sunt cei care trebui să îi înveţe pe copii respectul, sinceritatea, decenţa în vorbire şi
atitudini, ordinea, grija faţă de lucrurile personale. Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rău, ce e
drept şi ce e nedrept, tot de la ei învaţă ce înseamnă un comportament frumos sau urât.
Personalitatea copilului se dezvoltă şi în funcţie de familia din care provine. Dacă copilul provine
dintr-o ,,familie severă”, îi vor fi imprimate ordinea, disciplina, seriozitatea, şi echilibrul familiei.
Severitatea este bună, dar cu măsură .
Dacă elevul provine dintr-o ,,familie permisivă”, care stă la polul opus familiei severe şi îi este
permis orice, învăţat că are numai drepturi atunci acela va fi un copil neajutorat, egoist, cu mari
dificultăţi în a se integra în colectivitate la şcoală şi mai tărziu la locul de muncă.
,,Familia rigidă” prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de
nereuşită şi sancţiune. Învăţătorul trebuie să intervină, după ce cunoaşte situaţia reală, prin vizite la
domiciliu, discuţii cu părinţii (in particular, nu în şedinţe) sugerându-le cu discrete, tact şi calm în ce mod
şi sub ce formă se poate atenua şi echilibra severitatea.
Învăţătorul trebuie să fie postura sfătuitorului şi nu a judecătorului.
,,Familia libertină” creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împedica
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înşişi.
Învăţătorul trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranţa de sine în sensul obţinerii unor rezultate bune la
învăţătură, capacitatea de decizie, spiritul de independenţă.
BIBLIOGRAFIE: Revista,,Tribuna Învăţământului, anii 2001, 2004-2005
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CE INSEAMNA DE FAPT CEI „ȘAPTE ANI DE ACASA!”
SCURTA PERSPECTIVA NEUROPSIHICA
PROF. CIOROIU DANIELA CARMEN,
COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA
În articolul de față voi porni prin a expune teoria unuia dintre cei mai apreciați biologi și neuropsihiatri
contemporani, Bruce Lipton în mai multe lucrări și interviuri precum Biologia Credinței sau How to
reprogramm your Mind.
a) Ce înseamnă cei șapte ani de acasă?
Asemeni unui computer care are nevoie de un sistem de operare pentru a-l aduce în starea de
funcționare a parametrilor potențialului său, la fel și un copil, care are gândirea și personalitatea în
dezvoltare, are nevoie să dobândească un “sistem de operare” care să-l îndrume în ideea construirii unei
vieți cât mai bune. În primii șapte de ani viață noi practic “descărcăm” comportamente pe care le observăm
la cei din jur: la părinții, frații, în comunitatea în care trăim, și astfel dobândim toate caracteristicile
comportamentale necesare pentru a deveni un membru funcțional al familiei și al societății. Dacă noi, în tot
acest timp participăm la un proces de formare si învățare al unor comportamente, ce se întâmplă dacă
acestea nu sunt pozitive, benefice, și se constituie de fapt în niște exemple negative, care au o influență
nefastă asupra sănătății și viitorului nostru ca membri ai unui grup cultural?
b) Care sunt exemplele negative și cum ne afectează?
Numeroși oameni de știință susțin faptul că în primii șapte ani ai vieții noastre, creierul este conceput
să descarce programe. Totul se realizează în mod inconștient, dar mai târziu rezultatul acestor programe
devine vizibil în comportamentul copilului în familie și societate, în relațiile pe care le stabilește cu ceilalți.
Astfel, pentru a caracteriza anume aspecte comportamentale, trebuie mai întâi să vedem cum funcționează
acest proces. Mintea se împarte în două sectoare, anume mintea conștientă și cea
subconștientă/inconștientul. Mintea conștientă este cea creativă și se activează după vârsta de șapte ani.
Aceasta se caracterizează prin dorințe, vise, și o folosim doar în jur de 5%. Cea subconștientă este gândirea
obiceiurilor învățate prin repetare. O folosim 95%, astfel trăim prin comportamentul pe care l-am acumulat
mai degrabă de la ceilați decât prin noi înșine. De aceea este atât de greu să-ți atingi visele: pentru că ele
nu depind doar de tine și de ceea ce gândești tu în mod rațional ci mai degrabă de ceea ce tu nu gândești,
dar apare la nivelul tiparelor de comportament.
Astfel, un comportament negativ poate deveni o amprentă importantă pe viața noastră. Un exemplu
fiind cazurile de violență în familie. Un studiu Oxford arată că 90% dintre copiii care asistă la aceste
violențe, vor obține traume severe pe parcursul vieții lor, iar 70% dintre aceștia vor dezvolta același
comportament. Acest fapt subliniează cât de importanți sunt acești primi ani ai vieții noastre.
c) Ce rol are educația?
Pe lângă ce am discutat anterior, trebuie evident să discutăm despre rolul comunității în educație.
Primii șapte ani din viață sunt benefici în a forma un membru funcțional al societății. Thomas Verny și
Pamela Weintraub, în cartea lor intitulată Tomorrow’s Baby: The Art and Science of Parenting from
Conception Through Infancy susțin următoarea idee: „Din momentul concepției, experiența trăită în
pântecul matern ne modelează creierul și pune bazele personalității, temperamentului afectiv și capacității
de gândire superioară“ (2002, p. 29). Chiar se spune că jumătate din limba maternă este învățată de dinaintea
nașterii. Prin aceste interacțiuni timpurii copilul continuă să își formeze tiparul după care își va gestiona
emoțiile, gândurile și comportamentele. Totuși, copiii au nevoie să fie stimulați, ei nu se nasc cu anumite
abilități, dar se nasc cu potențialul de a le dezvolta. Fiecare vârstă are obiectivele și conflictele sale de
dezvoltare. Copilul se naște capabil, apt să facă față copilăriei, dar uneori traiectoria sa este influențată
neadecvat de intervenția adultului. Importanța și rolul familiei în dezvoltarea copilului nu se limitează la
ceea ce îl învățăm pe copil, iar această discuție ne duce la un cu totul alt subiect.
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d) Ce trebuie să facă un părinte
Asigurarea unui mediu familial liniștit influențează semnificativ atât viața școlară, performanța, cât
și dezvoltarea personalității. Nu este recomandat să ne certăm copilul sau să exercităm asupra lui acte de
violență fizică sau emoțională. Comunicarea este extrem de importantă în dezvoltarea copilului. Cu cât
abilitatea membrilor familiei de a se înțelege unul pe celălalt, de a-și interpreta comportamentele, de a-și
percepe dorințele și așteptările, este mai dezvoltată, cu atât se va consolida mai mult abilitatea copilului de
a comunica.
Abilitățile de comunicare sunt importante nu numai în mediul școlar, ele oferind individului un
avantaj în toate aspectele vieții. Una dintre greșelile pe care părinții le fac adeseori este să nu își trateze
copiii asmenea unor indivizi diferiți. Prin urmare, consideră comportamentul copiilor lor ciudat sau
neadecvat chiar dacă de multe ori nu este cazul. Fiecare copil are personalitatea sa, iar părinții de multe ori
încearcă să îi personalizeze cu propriile caractere. Mai mult decât atât, percep tot acest demers al lor ca pe
un fel de educație. Părinții care nu au reușit să își îndeplinească visele, își proiectează aceste vise în copiii
lor, ceea ce este în sine o mare greșeală.
Bibliografie și webografie:
Lipton, B. (2019) THE FIRST 7 YEARS OF YOUR LIFE DETERMINES YOUR FUTURE - Disponibil
la: https://www.youtube.com/watch?v=dp0TgjNZ6hU [Accesat 5 martie 2021].
Verny, T. și Weintraub, P (2002) Tomorrow’s Baby: The Art and Science of Parenting from
Conception Through Infancy. New York: Simon & Schuster.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. CARMEN-MARIA CÎRCIU
Pleci de acasă pentru a-ți căuta norocul și, când îl găsești, te întorci acasă pentru a-l împărtăși cu
familia ta. (Anita Baker)
Când ne gândim la educația copiilor noștri, în general ne vin în minte cei şapte ani de acasă și apoi
anii de școală. Însă este mult mai mult de atât. Ce rol joacă familia și relațiile din cadrul ei, în dezvoltarea
armonioasă a copiilor?
Între factorii educaţiei, familia a fost şi este considerată factor prioritar şi primordial deoarece, în
ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe din familie, motiv care l-a determinat pe Paul Ernest Loisel să
afirme că „în familie și pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume - omul de
caracter”.
Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalității elevului, ca
mediu educativ determinant, dar şi ca sursă de dezadaptare şcolară şi de comportament deviant al copilului,
prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ.
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoștințele
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 puțin conștientizate, determină
în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor
socio-moral.
Procesul de dezvoltare nu trebuie înţeles ca o adăugire la ceea ce a fost la naştere, ci ca o transformare
calitativă ce se realizează pe măsură ce organismul copilului creşte. În funcţie de caracteristicile anatomofiziologice, părinţii pot folosi metode şi procedee educative adecvate fiecărui copil, ei pot contribui la
dezvoltarea personalităţii acestuia. Până la vârsta de 3 ani, părinţii constituie primul exemplu, unicul model
de viaţă, de comportare, cu cea mai mare influenţă asupra copilului.
A.S Makarenko a acordat o importanţă deosebită puterii exemplului pe care familia îl are în educaţie:
„Bazele educaţiei se pun până la 5 ani - spunea el - ceea ce aţi făcut până la 5 ani reprezintă 90 % din
întregul proces educativ; după aceea educaţia omului continuă, prelucrarea omului continuă, dar în general,
voi începeţi să gustaţi roadele, căci florile pe care le-aţi îngrijit au fost până la 5 ani”.
Familia este partenerul tradiţional al şcolii, deoarece influențează atitudinea copilului faţă de
învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fără participarea activă a părinţilor.
În cadrul familiei moderne se produc unele mutaţii, de aceea putem conclude că educaţia copiilor
începe, în primul rând, cu educaţia adulţilor din familie.
Pentru a ne putea creşte copiii avem nevoie noi să creştem şi să ne dezvoltăm. Şi nu există un punct
finit până la care să facem asta, ci este un proces continuu. Toată viaţa învăţăm! Ceea ce facem noi acasă
cu cei mici, în primii lor ani, este ca o fundaţie. Prin relaţia pe care o construim, prin suma tuturor
interacţiunilor noastre, ei învaţă de fapt despre lume. Un copil care creşte într-un mediu armonios, de
siguranţă, de iubire, va avea o anumită perspectivă asupra lumii. Un alt copil, care va fi supus fricii, va
vedea violenţă fizică, verbală, va avea o altă imagine. Când vine vremea să plece să descopere lumea largă,
fiecare o va analiza prin prisma acelor ,,ochelari” cu care a plecat de acasă.
O familie în care adulţii (mama, tata) au dificultăţi relaţionale, este o familie în care şi copilul suferă.
Nu înseamnă că totul trebuie să fie roz, ci înseamnă că e important să existe o dinamică de reparare. Greşim,
copilul vede, învăţăm să reparăm şi o facem. El ne observă şi va şti, la rândul lui să repare relaţiile (de
prietenie, la locul de muncă, în viitoarea lui familie).
Exemplele de dragoste, de comportare delicată şi de respect îi fac pe copii să nutrească, la rândul lor,
dragoste şi respect faţă de fraţi şi, mai târziu, față de colegi.
În teoria pedagogică, precum şi în practica educaţională, noţiunea de dragoste nu poate fi gândită
decât împreună cu noţiunea de exigenţă. Actul pedagogic, fie în şcoală, fie în familie, evoluează pe
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cadranul: dragoste – exigenţă, iubire – respect, autoritate – încredere. Nu teama de pedeapsă trebuie să îl
determine pe copil la acţiune, ci plăcerea de a îndeplini o sarcină, de a se bucura de aprecierea celor din jur
şi de a se afirma ca personalitate.
Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie
precedând-o pe cea instituțională. Copilul, în primii ani de viață, este dependent de părinți, iar aceștia nu
trebuie să fie preocupați doar de latura fizică a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială,
corelând posibilitățile fizice cu cele psihice. Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului,
iar educația sa la nivel psihic trebuie să urmărească, pas cu pas, evoluția fizică, urmărindu-se concomitent
educația intelectuală, morală, în scopul formării caracterului. Cel mai important rol în evoluția psihică a
copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această vârstă, rolul exemplului este foarte
important.
De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre lume
și viaţă, despre fenomene din natură și societate, copilul le primește din familie. Procesul educării morale
a copilului este de lungă durată. Deprinderile de comportare civilizată, atitudinile copilului față de alții
exprimă, de fapt, atmosfera morală în care el a fost crescut în familie, sfaturile și îndemnurile pe care le-a
primit de la părinți, exemplul personal pe care i l-au dat prin atitudinile și faptele lor de conduită. Unii
părinți nu înțeleg că, adesea, copilul este incorect nu pentru că ar vrea să se abată de la reguli, ci pentru că
nu știe cum trebuie să se comporte, nu dispune de experiența morală necesară, nu cunoaște cerinţele față de
comportarea lui.
În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații juste între membrii familiei. Ceea
ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciprocă dintre membrii familiei,
dragostea părintească rațională față de copii, consecvența și unitatea cerințelor pe care le formulează părinții
față de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele lor, încât devin pentru copii
un exemplu de urmat. Părinții sunt datori să-i găsească copilului tovarăși de aceeași vârstă cu el. Ei nu
trebuie să-l ,,acopere", să-l silească să-și petreacă timpul numai în preajma lor. A-l priva pe copil de
posibilitatea de a se juca cu alți copii, înseamnă a-l lipsi de bucuriile vieții. Niciun copil nu poate să crească
sănătos, sub aspectul intelectual și moral, dacă nu se dezvoltă în colectiv și prin colectivul de copii.
Educaţia nu este numai pregătirea şcolară, ci este înţeleasă tot mai mult ca un flux continuu de
influenţe modelatoare şi transformatoare exercitate pe tot parcursul vieţii individului. Ele construiesc,
modelează şi transformă personalitatea, dar e necesară corespondenţa cu nevoile şi cerinţele individuale.
Educaţia este eficientă atunci cînd poziționează copilul în centrul ei, ca parte activă şi motivată la propria
devenire. Şcoala este factorul primordial şi extrem de important, dar ea nu este totul, ea are nevoie de
familie, de comunitate, de întreaga societate pentru a sprijini şi îndruma omul în devenire. De aceea, rolul
familiei nu trebuie diminuat, ea este leagănul social al copilului şi sprijinul său pe aproape toată viaţa.
,,Dacă facem un lucru, să-l facem bine de la început!” (J. M. Juran)
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ROLUL FAMILIEI ÎN STIMULAREA CREATIVITĂŢII COPILULUI
PREȘCOLAR
PROF. CIRILESCU MARINELA
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4, REGHIN
La naştere, fiecare copil posedă doar o anumită doză de creativitate, al cărui potenţial poate spori în
funcţie de dezvoltarea şi acţiunea factorilor intelectuali, aptitudinali, caracteriali dar şi de mediu. Această
creativitate trebuie stimulată de la cele mai fragede vârste, iar un rol important în acest sens îl are familia
deoarece cu cât este stimulată mai timpuriu creativitatea, cu atât ea va fi mai productivă şi se vor obţine
realizări însemnate.
Curiozitatea copilăriei şi neliniştea continuă pentru a descoperi ,,misterele” care îl înconjoară sunt
elemente care atestă prezenţa spiritului creativ al copilului. Copiii crează prin joc situaţii noi, situaţii
problematice dar îşi crează şi diferite obiecte sau jucării din materialele avute la îndemână, un rol deosebit
avându-l şi imaginaţia creatoare.
În sprijinul stimulării şi dezvoltării creativităţii vine în primul rând familia care este primul mediu de
valorificare a potenţialului creator al copilului. ,,Cei 7 ani de acasă” este considerată ca fiind vârsta la care
realizarea achiziţilor de orice fel se realizează la o cotă ridicată. Astfel, familiei îi revine sarcina de a
îndruma copilul spre valorificarea propriilor resurse prin oferirea ocaziilor și lucrurilor de a-și manifesta
spiritul creator. De asemenea, familie îi revine, în primul rând, rolul de a observa de timpuriu posibilităţile
creative ale copilului şi de a asigura condiţiile necesare de dezvoltare a creativității. Educarea creativităţii
preşcolarilor este absolut necesară și acest lucru se poate realiza printr-o bună colaborare a familiei cu
grădinița.
Fiecare persoană îşi dezvoltă potenţialul creativ în funcţie de experienţa proprie, iar familiei îi revine
sarcina de de a oferi cât mai multe și variate ocazii de manifestare a spiritului creator. Cu drag ne amintim
de inocența și imaginația creatoare a lui ,,Nică a lui Ștefan a Petrei” care ,,călărea” mătura crezându-se pe
cel mai grozav cal. Copilul trebuie lăsat să experimenteze cât ai mult, dar în același timp este necesară și
supravegherea acestuia pentru a fi în siguranță. Prin jocul liber, doar cu obiectele avute la îndemână copilul
își poate crea numeroase jucării pe care să le folosească în activitățile ludice. Este de dorit ca acest gen de
activități să fie încurajate cât mai mult, în detrimentul tehnologiei care, din păcate îi acaparează tot mai
mult pe copii și de la vârste din ce în ce mai mici.
Încuajarea jocului, în familie, cu obiectele din jur are o mare influență în stimularea și dezvoltarea
creativității copilului. Acest lucru îl ajută pe viitorul adult să fie capabil să se poată adapta la provocările
vieții. Dacă adultul asigură un mediu favorabil şi sigur copilului, îl încurajează în activitatea sa creatoare
atunci şi rezultatele vor apărea uneori mai devreme, alteori mai târziu.
Școala online, din această perioadă de pandemie, a fost o adevărtă provocare în stimularea
creativității, atât pentru copii cât și pentru mambrii familiei acestora, fiind provocați de cele mai multe ori
să ,,se descurce” cu materialele avute la îndemână în realizarea unor sarcini. Am fost plăcut surprinsă de
înventivitatea celor mai multi copii și adulți. O colaborare foarte bună între familie și grădiniță, a dus la
obținerea unor adevărate creații.
Creativitatea are şi numeroşi factori care duc la blocajul acesteia: ,,conformismul, rigiditatea
algoritmilor, teama de a nu greşi, graba de a accepta prima idee, fixitatea functională, critica permanentă
şi descurajarea rapidă” (Ştefănescu, C., 2005, p.50), factori care trebuie eliminaţi pentru asigurarea unui
act cu adevărat creator. Cele mai întâlnite blocaje la copii preşcolari sunt teama de a nu greşi, graba de a
accepta prima idee şi descurajarea rapidă. De multe ori s-a întâmplat ca unii copii să nu deseneze/picteze
sau să refuze realizarea unui obiect argumentând că ,,nu ştiu” sau ,,nu fac bine” dar fără să încerce nimic,
iar părinții să fie supărați deoarece aceștia nu vor să ,,lucreze”. În aceste situaţii părinții copiiilor au fost
sfătuiți să-i încurajeze verbal oferindu-le şi sprijin în realizarea lucrărilor, iar în monentele de descurajare
să le aprecieze orice efort şi orice realizare cât de mică pentru redarea încrederii în forţele şi capacităţile
proprii.
Torrance mai enumeră şi alţi factori care frânează creativitatea copiilor după cum urmează:
,,orientarea saupra necesarului, orientarea după colegii de aceeaşi vârstă, interdicţia de a pune întrebări,
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dihotonia muncă-joc” (Ştefănescu, C., 2005, p.50-51). Dacă aceşti factori sunt înlăturaţi din viaţa copiilor
atunci actul creator se va realiza cu succes.
Păinții copiilor care refuzau orice implicare în realizarea sarcinilor sugerate online, au fost sfătuiți săi implice pe copii în activitățile gospodărești și treptat să îi dirijeze spre realizarea unor sarcini accesibile și
apropiate, în cadrul activităților desfășurate împreună.
Prin implicarea activă a copiilor în activitățile gospodăești s-au realizat lucrări foarte frumoase și
interesante, care au dovedit spirit creator.
Bibliografie:
1. Nicola, I., 2002, Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti;
2. Ştefănescu, C., 2005, Structura şi dinamica personalităţii copilului, în Psihopedagogie preşcolară
şi şcolară – definitivat şi gradul II didactic, coordonator Tomşa, Gh., C. N. I. Coresi, S. A., p. 50, 51;
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ROLUL FAMILIEI ÎN STIMULAREA CREATIVITĂŢII COPILULUI
PREȘCOLAR
PROF. CIRILESCU MARINELA
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4, REGHIN
La naştere, fiecare copil posedă doar o anumită doză de creativitate, al cărui potenţial poate spori în
funcţie de dezvoltarea şi acţiunea factorilor intelectuali, aptitudinali, caracteriali dar şi de mediu. Această
creativitate trebuie stimulată de la cele mai fragede vârste, iar un rol important în acest sens îl are familia
deoarece cu cât este stimulată mai timpuriu creativitatea, cu atât ea va fi mai productivă şi se vor obţine
realizări însemnate.
Curiozitatea copilăriei şi neliniştea continuă pentru a descoperi ,,misterele” care îl înconjoară sunt
elemente care atestă prezenţa spiritului creativ al copilului. Copiii crează prin joc situaţii noi, situaţii
problematice dar îşi crează şi diferite obiecte sau jucării din materialele avute la îndemână, un rol deosebit
avându-l şi imaginaţia creatoare.
În sprijinul stimulării şi dezvoltării creativităţii vine în primul rând familia care este primul mediu de
valorificare a potenţialului creator al copilului. ,,Cei 7 ani de acasă” este considerată ca fiind vârsta la care
realizarea achiziţilor de orice fel se realizează la o cotă ridicată. Astfel, familiei îi revine sarcina de a
îndruma copilul spre valorificarea propriilor resurse prin oferirea ocaziilor și lucrurilor de a-și manifesta
spiritul creator. De asemenea, familie îi revine, în primul rând, rolul de a observa de timpuriu posibilităţile
creative ale copilului şi de a asigura condiţiile necesare de dezvoltare a creativității. Educarea creativităţii
preşcolarilor este absolut necesară și acest lucru se poate realiza printr-o bună colaborare a familiei cu
grădinița.
Fiecare persoană îşi dezvoltă potenţialul creativ în funcţie de experienţa proprie, iar familiei îi revine
sarcina de de a oferi cât mai multe și variate ocazii de manifestare a spiritului creator. Cu drag ne amintim
de inocența și imaginația creatoare a lui ,,Nică a lui Ștefan a Petrei” care ,,călărea” mătura crezându-se pe
cel mai grozav cal. Copilul trebuie lăsat să experimenteze cât ai mult, dar în același timp este necesară și
supravegherea acestuia pentru a fi în siguranță. Prin jocul liber, doar cu obiectele avute la îndemână copilul
își poate crea numeroase jucării pe care să le folosească în activitățile ludice. Este de dorit ca acest gen de
activități să fie încurajate cât mai mult, în detrimentul tehnologiei care, din păcate îi acaparează tot mai
mult pe copii și de la vârste din ce în ce mai mici.
Încuajarea jocului, în familie, cu obiectele din jur are o mare influență în stimularea și dezvoltarea
creativității copilului. Acest lucru îl ajută pe viitorul adult să fie capabil să se poată adapta la provocările
vieții. Dacă adultul asigură un mediu favorabil şi sigur copilului, îl încurajează în activitatea sa creatoare
atunci şi rezultatele vor apărea uneori mai devreme, alteori mai târziu.
Școala online, din această perioadă de pandemie, a fost o adevărtă provocare în stimularea
creativității, atât pentru copii cât și pentru mambrii familiei acestora, fiind provocați de cele mai multe ori
să ,,se descurce” cu materialele avute la îndemână în realizarea unor sarcini. Am fost plăcut surprinsă de
înventivitatea celor mai multi copii și adulți. O colaborare foarte bună între familie și grădiniță, a dus la
obținerea unor adevărate creații.
Creativitatea are şi numeroşi factori care duc la blocajul acesteia: ,,conformismul, rigiditatea
algoritmilor, teama de a nu greşi, graba de a accepta prima idee, fixitatea functională, critica permanentă
şi descurajarea rapidă” (Ştefănescu, C., 2005, p.50), factori care trebuie eliminaţi pentru asigurarea unui
act cu adevărat creator. Cele mai întâlnite blocaje la copii preşcolari sunt teama de a nu greşi, graba de a
accepta prima idee şi descurajarea rapidă. De multe ori s-a întâmplat ca unii copii să nu deseneze/picteze
sau să refuze realizarea unui obiect argumentând că ,,nu ştiu” sau ,,nu fac bine” dar fără să încerce nimic,
iar părinții să fie supărați deoarece aceștia nu vor să ,,lucreze”. În aceste situaţii părinții copiiilor au fost
sfătuiți să-i încurajeze verbal oferindu-le şi sprijin în realizarea lucrărilor, iar în monentele de descurajare
să le aprecieze orice efort şi orice realizare cât de mică pentru redarea încrederii în forţele şi capacităţile
proprii.
Torrance mai enumeră şi alţi factori care frânează creativitatea copiilor după cum urmează:
,,orientarea saupra necesarului, orientarea după colegii de aceeaşi vârstă, interdicţia de a pune întrebări,
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dihotonia muncă-joc” (Ştefănescu, C., 2005, p.50-51). Dacă aceşti factori sunt înlăturaţi din viaţa copiilor
atunci actul creator se va realiza cu succes.
Păinții copiilor care refuzau orice implicare în realizarea sarcinilor sugerate online, au fost sfătuiți săi implice pe copii în activitățile gospodărești și treptat să îi dirijeze spre realizarea unor sarcini accesibile și
apropiate, în cadrul activităților desfășurate împreună.
Prin implicarea activă a copiilor în activitățile gospodăești s-au realizat lucrări foarte frumoase și
interesante, care au dovedit spirit creator.
Bibliografie:
1. Nicola, I., 2002, Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti;
2. Ştefănescu, C., 2005, Structura şi dinamica personalităţii copilului, în Psihopedagogie preşcolară
şi şcolară – definitivat şi gradul II didactic, coordonator Tomşa, Gh., C. N. I. Coresi, S. A., p. 50, 51;
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE
PROF. CIRLIGEANU MARGARETA,
C. S. E. I. SUCEAVA
Factorul principal în dezvoltarea şi educarea copilului în toate aspectele ce ţin de viaţa acestuia îl
constituie părinţii. Rolul părinţilor este diferit în dezvoltarea şi în modelarea personalităţii copilului, dar
ambii sunt un model pentru acesta.
Pentru a oferi o educaţie corespunzătoare copilului, părinţii trebuie să acorde o mare atenţie,
înţelegere şi afecţiune acestuia, deoarece educația pozitivă presupune a aduce în relaţia părinte-copil
căldura, structura şi limite, înţelepciunea de a transforma orice situaţie cotidiană, cât ar fi de negativă, de
provocatoare, într-o lecţie de empatie, respect, înţelegere a nevoii care a creat acea situaţie.
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor.
„Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul învaţă
în familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi comportamentele
necesare pentru a se integra în societate. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate,
deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie.
Familia asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente vieţii, este
punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc. Ea
înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca în vacanţe; este
cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale; familia are o influenţă deosebită asupra
copiilor, care dobândesc mult mai repede şi mai uşor cunoştinţe despre obiceiuri comportamentale, stil de
viaţă, societate şi natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viaţa lor, decât de la profesori sau
necunoscuţi.
Părinţii au datoria de a le forma copiilor conştiinţa, caracterul, voinţa, personalitatea şi simţul
responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile şcolilor.
În situaţii opuse, climatul familial negativ este caracterizat prin lipsa de autoritate a mamei, rolul de
părinte nu este îndeplinit cu calm şi consecvenţă, părinţii ajung deseori la divergenţe în legătură cu
disciplinarea copilului, copilului i se aplică pedepse corporale, este ameninţat şi admonestat.
Experienţa educaţiei în familie arată că, acolo unde copiii sunt scutiţi de orice fel de griji şi eforturi,
ei devin egoişti, nu-şi iubesc cu adevărat părinţii, se înstrăinează de ei şi nu le dau o mână de ajutor atunci
când se întâmplă să treacă prin unele încercări.
Părinţii îşi iubesc copiii, le poartă de grijă, muncesc pentru ei şi participă la toate bucuriile şi
supărările lor. Dar această dragoste nu trebuie să fie oarbă. Părinţii care se manifestă astfel faţă de copiii
lor, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile, nu se bucură de niciun fel de respect şi autoritate în
faţa acestora.
O problemă aparte a educaţiei în familie o constituie copilul unic. Nu e de mirare că părinţii
concentrează toată grija şi dragostea asupra singurului lor copil. Dar această dăruire afectivă pe deplin
explicabilă trebuie totuşi supusă unui control raţional.
Părinţii sunt datori să-i găsească copilului tovarăşi de aceeaşi vârstă cu el. Ei nu trebuie să-l "acopere",
să-l silească să-şi petreacă timpul numai în preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu
alţi copii, înseamnă a-l lipsi de bucuriile vieţii. Niciun copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul
intelectual şi moral, dacă nu se dezvoltă în colectiv şi prin colectivul de copii.
Pe lângă factorul familial, dezvoltarea copilului mai depinde şi de alţi factori: şcolari, comunitari; dar
să nu uităm că cel mai important factor îl constituie factorul familial, deoarece acesta îl ajută pe copil să se
dezvolte armonios, să obţină rezultate bune la şcoală şi pe viitor.
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IMPORTANTA FAMILIEI IN EDUCATIE
PROF. CIRSTENOIU MIHAELA
De-a lungul existenței umane, familia a fost una dintre cele mai vechi si mai stabile forme de
comunitate și cea care asigură evoluția și continuitatea vieții sociale. Caracteristicile specifice ale familiei
derivă din multitudinea de funcții ale acesteia: fiziologică, psihologică, morală, educațională, economică și
emoțională. Dacă rolul moral este bine definit în familie (dragoste, afecțiune, înțelegere și respect reciproc),
atunci vorbim de o familie puternică și integră. Această familie va genera întotdeauna un climat favorabil
în care copiii vor crește armonios și vor fi educați ca la carte.
Familia îndeplinește cele mai importante funcții în societate:
• îngrijiri fizice și emoționale;
• realizarea scopurilor comune;
• controlul social asupra comportamentului membrilor familiei (în special, asupra copiilor);
• instruirea pedagogică și morală a copiilor;
• continuitatea culturală prin transmiterea moștenirii culturale;
• educația financiară.
La nivel social, structura familiei tradiționale în care părinții și bunicii noștri aveau locuri bine
definite, a intrat în criza. Structura familiei se baza mai mult pe rolul afectiv al mamei. Însă, o dată cu
emanciparea femeilor, a integrării lor în câmpul muncii, s-au produs multe schimbări sociale în cadrul
familiei, cum ar fi, planificarea familială și posibilitatea femeii de a avea și alte activități în afara
maternității. În consecință, tații au început să-și integreze și ei componența afectivă în rolul lor familial,
ceea ce n-a fost întotdeauna ușor pentru aceștia.
În prezent, relațiile cuplului trec prin transformări care le influențează echilibrul. Astfel, fiecare are
un rol dublu: acela de a fi simultan suport afectiv și economic al familiei. Cu alte cuvinte, nu doar bărbatul
este obligat să muncească și să fie un sprijin pentru familie, dar și femeia. În epoca modernă nu mai putem
vorbi de fuziunea a doi indivizi, ci de unirea conștientă a două persoane independente, care decid sa aibă o
relație bazată pe cooperare și înțelegere.
Încă din antichitate, a fost recunoscută ideea că părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului.
Educaţia primită până la vârsta de şase ani, în primul rând de la mama, este decisivă pentru dezvoltarea
intelectuală și fizică a copilului. În cadrul familiei, copilul are nevoie și de o „hrană” pentru sănătatea
emoțională, care se numește iubire, grijă, afecțiune, mângâiere și îngrijire fizică.
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. Copilul trebuie
să atingă, la un moment dat, un nivel emoţional necesar de maturitate. Dacă va primi în familie educația și
grija care i se cuvine, copilul va prospera și va bucura lumea cu prezența sa.
Oricare ar fi organizarea sa etnică, religioasă ori politică, familia prezintă o unitate dinamică, capabilă
de a se transforma și de a se adapta tuturor circumstanțelor, lucru care ii permite sa evolueze. Din acest
motiv, familia este considerată prima și cea mai importantă „nișă” pentru dezvoltarea și evoluția copilului,
datorită coabitării permanente și dinamicii inter-relaționale a membrilor săi.
Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in
formarea profilului moral al copilului.
*,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,,gastile “ si ,,bandele”
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent. Astfel
se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici un
parinte pentru copilul sau.
*,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va
fi neajutorat ,un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce
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parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de
scoala sau mai tarziu la locul de munca.
*,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu
a judecatorului.
*,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi.
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la
invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.
Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
Un proverb spune :,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia buna,
cazuta la timp potrivit, invioreaza campul”
BIBLIOGRAFIE: Colectia revistelor,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005.
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VALOAREA FORMATIVA A ARIILOR DE STIMULARE/SECTOARELOR
DE ACTIVITATE
PROF. CIRSTESCU MARIANA
GRADINITA CU P. P. ,,VIS DE COPIL”, TG. - JIU
Abordarea creatoare a întregii activităţi din grădiniţă impune centrarea acţiunilor desfăşurate aici pe
copil, educatoarea fiind preocupată să descopere înclinaţiile şi preferinţele fiecăruia, valorizând în mod
optim trăsăturile personale şi capacităţile fiecărui copil. Pentru aceasta ,în spaţiul grupei sunt delimitate
diferite zone de interes: Bibliotecă, Jocuri de masă, Ştiinţă, Artă, Construcţii, având rolul de a favoriza
învăţarea prin joc şi socializarea copiilor.
Tematica variată şi multiplele materiale didactice pe care le punem la dispoziţia copiilor în sectoarele
de activitate devin suporturi pentru ca fiecare să se exprime cu încredere, uneori dând la iveală lucruri
minunate şi nebănuite. În cadrul sectoarelor de activitate, copiii se simt mai în largul lor, mai ales cei mai
mici care nu se mai simt ,,pierduţi ” între cei 30 de copii ai grupei, ci se regăsesc alături de 3-4 colegi cu
care împărtăşesc interese comune. Pe de altă parte, educatoarea se poate apropia mai mult de câte un copil,
mai ales dacă înţelege că acela are nevoie de atenţie, de încurajare ori, pur şi simplu, de prezenţa sa. Pe
lângă aceste consideraţii generale, fiecare sector de activitate oferă avantajele sale, astfel :
Considerând că pictura/desenul constituie un limbaj grafic al copilului, am amenajat, în cadrul
sectorului Artă un colţ numit Dansul culorilor ,care oferă copiilor ocazia de a transpune pe foaia de hârtie,
pe faianţă, pe sticlă ceea ce ei nu pot exprima întotdeauna prin cuvinte. Astfel, ei îşi exteriorizează impresii,
comunică, îşi apreciază reciproc ,,operele “ şi trăiesc reciproc satisfacţia propriei creaţii. Educatoarea
reuşeşte să-şi închege un colectiv unit în care copiii se simt bine, le cunoaşte progresele în dezvoltarea
psihică ,sesizează eventualele probleme.
În cadrul sectorului Ştiinţe, copii devin mici cercetători. Folosind microscopul (de jucărie), lupa,
eprubete şi diverse pahare chimice, termometru, copiii se familiarizează cu instrumente specifice
laboratoarelor ,învaţă denumirile acestora şi destinaţia lor, iau un prim contact cu ,,activitatea ştiinţifică “;
desenând într-o diagramă simplă « grafice » transpuse după unele ,,date “, pentru a înregistra evoluţia
vremii, transformările apei în natură, viaţa plantelor şi animalelor, copilul simte că poate afla adevăruri prin
propriile puteri, devenint tot mai încrezător şi mai curios.
,,Caietul Naturii “, ,,Calendarul Anotimpurilor “, ,,Jurnalul grupei “, toate completate zilnic de copii
au menirea de a le lărgi acestora orizontul de cunoaştere, sistematizându-le informaţii şi ajutându-i să
înţeleagă că orice efect este rezultatul unei cauze, că aproape tot ceea ce se petrece în jurul nostru are o
explicaţie ştiinţifică. Realizat într-un loc liniştit, confortabil, sectorul Bibliotecă reprezintă poarta prin care
copilul pătrunde în lumea minunată a cuvîntului scris, în lumea plină de vrajă şi mister a basmelor ilustrate.
Aici copilul înţelege simbolurile literelor, învaţă despre carte, o răsfoieşte, putând să facă un popas la
povestea îndrăgită şi să asocieze imaginile cu conţinutul.
La sectorul Jocuri este stimulată creativitatea copiilor, prin joc ei pătrunzând în lumea fictivă a
imaginarului ţesut pe real, în care pot născoci o mare diversitate de scenarii : jucându-se de-a teatrul ,de-a
familia ,de-a doctorul ,de-a florăreasa etc., ei îşi dezvoltă capacitatea de a folosi informaţiile căpătate în
activităţile frontale, imită gesturi, atitudini, comportamente ale adulţilor. Jocul de rol stimulează învăţarea
spontană şi îl pune pe copil în ambianţa culturală a spaţiului social în care el va deveni o personalitate
independentă şi conştientă de sine. Comunicarea realizată în fiecare sector de activitate, manifestarea
iniţiativei, a răspunderii pentru rolul ori lucrarea asumată şi trăirea sentimentului de satisfacţie când
realizarea sau interpretarea proprie este finalizată, motivaşia, toate acestea se perfecţionează în activităţile
frontale. Pe baza cunoştinţelor, observaţiilor, descoperirilor din sectoarele de activitate, copiii grupează
obiecte, identifică clase, înţeleg relaţii, acceptând şi respectând reguli care vor contura mai târziu
comportamente. Selectarea tematicii, introducerea de materiale didactice noi în conţinutul ariilor de
stimulare vor dezvolta personalitatea preşcolarilor, îi vor obişnui să colaboreze, să muncească în grup, să
se respecte. Ei trebuie să se simtă valorizaţi, iubiţi şi să ştie să iubeacă. Uneori, copiii au nevoie de sprijin
elementar în jocul lor, iar educatoarea intră ca participant în joc. Va respecta regulile impuse de joc, va lăsa
jocul « să curgă » potrivit ideilor copiilor.
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Bine selectate şi planificate, ariile de stimulare dau posibilitatea educatoarei de a se manifesta creativ,
asigurând activităţi frontale care să-i intereseze pe copii, ţinând cont de preferinţele şi interesele lor.
Educatoarea realizează în acest fel un nou tip de relaţie educator-copil, devenind un animator al acţiunii
lor.
Revista Învăţământul Preşcolar, nr 3-4/2005
Curriculum pentru educaţie timpurie 3-6/7 ani, 2008
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ROLUL SI IMPORTANTA FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR
PROF. CÎRSTOIU MARIANA
GRĂDINIŢA P.P. NR. 4, LUGOJ
În educarea “copilului”, părinţii, educatorii, şcoala şi societatea, în general, sunt mijloace importante
de educaţie şi instrucţie.
Printre problemele importante ale învăţământului în această etapă de schimbare şi modernizare
rapidă se găseşte şi cea vizând parteneriatul cu alţi factori educaţionali, dintre care familia ocupă un loc
privilegiat.
Familia, prima şcoală a vieţii este cea care oferă copiilor primele cunoştinţe, primele deprinderi dar
şi primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial.
Ca prima verigă a sistemului educative, familia are responsabilităţi clare şi diverse.
Ca mediu social ,familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat. Educaţia în familie
precedând-o pe cea instituţională. Copilul, în primii ani de viaţă este dependent de părinţi, iar aceştia nu
trebuie să fie preocupaţi doar de latura fizică a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educaţia psiho-socială,
corelând posibilităţile fizice cu cele psihice.
Educaţia în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, iar educaţia sa la nivel psihic trebuie
să urmărească pas cu pas evoluţia fizică, urmărindu-se concomitent educaţia intelectuală, morală în scopul
formării caracterului.
Cel mai important rol în evoluţia psihică a copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la
această vârstă, rolul exemplului este foarte important.
De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre
lume şi viaţă, despre fenomene din natură şi societate, copilul le primeşte din familie. Astfel, prin
comunicarea continuă cu membrii familiei, el îşi însuseşte limbajul, care cu timpul devine un puternic
instrument al dezvoltării sale psihice.
Părinţii vor fi atenţi la felul cum pronunţă copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea, le vor îmbogăţi
vocabularul, îi vor învăţa să se exprime corect şi coerent. Părinţii trebuie să acorde o mare atenţie
întrebărilor copiilor, semn sigur al dezvoltării lor intelectuale, al manifestării active a setei de cunoaştere,
al curiozităţii lor cu privire la originea lucrurilor din jur.
În familie copiii îşi însuşesc primele cunoştinte, îşi formează primele reprezentări şi dobândesc
experienţe morale. Părinţii îi învaţă de timpuriu pe copii să înţeleagă ce este "bine" şi ce este "rau", ce este
"permis" şi ce este "interzis". Pentru unele fapte şi acţiuni, copiii sunt încurajaţi şi lăudaţi, iar pentru altele
sunt dojeniţi de către părinţi.
Procesul educării morale a copilului este de lungă durată, deşi începe încă din familie. Deprinderile
de comportare civilizată, atitudinile copilului faţă de alţii exprimă de fapt atmosfera morală în care el a fost
crescut în familie, sfaturile şi îndemnurile pe care le-a primit de la părinţi, exemplul personal pe care i l-au
dat prin atitudinile şi faptele lor de conduită.
În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relaţii juste între membrii familiei. Ceea
ce trebuie să caracterizeze relaţiile dintre părinţi şi copii este stima reciprocă dintre membrii familiei,
dragostea părintească raţională faţă de copii.
Experienţa educaţiei în familie arată că acolo unde copii sunt scutiţi de orice fel de griji şi eforturi,
ei devin egoişti, nu-şi iubesc cu adevarat părinţii, se înstrăinează de ei şi nu le dau o mână de ajutor atunci
când se întamplă să treacă prin unele încercări.
Indiferent dacă părinţii vor sau nu să transmită copilului valorile şi credinţele lor, el va absorbi o
parte din ele prin simplul fapt că trăieşte împreună cu ei. El va participa la ritualurile şi tradiţiile familiei şi
se va gândi la semnificaţia lor. Drumul către dezvoltarea unui sistem de valori nu este nici drept şi nici fără
greşeli. El cere un proces permanent de informare şi flexibilitate construită pe fundamente solide.
Cunoaşterea de sine, dorinţa de a asculta copilul şi a te schimba atunci când este nevoie şi, mai presus de
toate, o demonstraţie a respectului faţă de tradiţii vor ajuta mult relaţia dintre părinte şi copii. Dacă alegerea
valorilor şi principiilor este, în cazul fericit, democratică, în alegerea copilului, părintele trebuie să-i ofere
baza pentru aceasta, prin ideile, întrebările, răspunsurile şi mai ales acţiunile sale.
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PERSONALITATEA ŞCOLARULUI MIC
CIUBOTARU GINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOGDĂNEȘTI/ BACĂU
Vârsta şcolară (6-10 ani ) este un stadiu nou, bazat pe achiziţii anterioare, pe care copilul le valorifică
in conformitate cu noile solicitări.
Astfel se face unmătoarea caracterizare a acestei vârste:
• 6 ani - este vârsta extremismului, a agitaţiei şi a tensiunii
• 7ani –este vârsta calmului, a preocupărilor interioare, a meditaţiei
• 8ani – este vârsta cosmopolită a expansiunii, a extravaganţei, a interesului universal
• 9ani – este vârsta autocriticii, a auto determinării
• 10ani – este vârsta echilibrului, a adaptării –apogeul copilăriei
(Gessel)
M. Debesse caracterizează vârsta şcolară ca „vârsta raţiunii” ,„vârsta cunoaşterii”, „vârsta socială”,
iar P.Popescu Neveanu precizează că : „Omul privit ca o fiinţă conştientă, ca membru al sociatăţii, care îşi
aduce contribuţia sa la viaţa socială este o personalitate . Personalitatea omului este studiată pe diferite
laturi, de diferite ştiinţe: istorie, sociologie, antropologie, etică, pedagogie. Personalitatea este centrul
preocupărilor tuturor artelor :literatura, muzica, pictura, sculptura .”
Personalitatea este subiectul uman privit în cele trei ipostaze ale sale:
• Subiect pragmatic (al activităţi)–homo faber- transformă şi stapâneşte lumea
• Subiect epistemic (al cunoaşterii)-homo sapiens– junge la conştiinţa de sine şi de lume
• Subiect axiologic (purtator şi generator al valorilor) - homo valens – conferă sens superior ,valoric
propriei vieţi
Vârsta şcolară mică este amplu reprezentată în literatura de specialitate care prezintă problemele de
adaptare la cerinţele şi activitaţile şcolare în funcţie de aspectele psihofiziologice şi socio-afective
intelectuale. Se face de asemenea referire la aspectul familial şi şcolar, la trecerea de preşcolaritate la
şcolaritate.
Perioada de la 7 la 11 ani este cea în care obiectivitatea înlocuieşte sincretismul – H. Wallon. Această
trasatură însoţeşte dinamica dezvoltarii copilului de la procesele senzorial-perceptive la trasaturile de
personalitate.
Aceasta perioadă este cea în care se dezvoltă formele de sensibilitate: vizuală, auditivă, tactilă,
kinestezică şi formele de percepţie a spaţiului, timpului, mişcării. Se formează schemele logice de
interpretare a spaţiului şi timpului perceput.
Astfel se realizează obiectivele importante ale învăţării perceptive :
• Dezvolterea sensibilităţii analizatorilor şi activitatea lor discriminativă
• Însuşirea unor criterii şi procedee de explorare, investigare a câmpului perceptiv (vizual, auditiv,
dactil)
• Ordinea de relevare a însuşirilor
• Formarea de structuri perceptive (semne convenţionale, litere, cifre)
Acum se face trecerea de la formele simple, spontane la cele complexe şi la observaţie.
Sub acţiunea învăţării şi a funcţiei reglatorii a limbajului, reprezentările devin mai precise, se
generează noi reprezentări, se combina şi se înlănţuie aceste reprezentări sau dimpotrivă se descompun în
componente cu care se poate opera (desen, compunere, povestire, rezolvare de probleme ) .Reprezentările
contribuie astfel la realizarea altor procese cognitive superioare ca imaginaţia şi gândirea .
Astfel dezvoltarea capacităţii de reprezentare trebuie să stimuleze capacitatea elevului de a prezenta
şi a dirija voluntar reprezentările sale în funcţie de sarcina de rezolvat.
Dezvoltarea intelectuală reprezinta un salt calitativ al şcolarităţii mici, gândirea intuitivă lasând locul
celei operatorii, cu construcţii logice şi reversibile.
„Operaţiile mintale se formeaza prin interiorizarea acţiunilor extrerne” (C.Dumitriu Psihopedagogie)
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J. Piaget afirma că la această vârstă copilul este capabil să surprindă fenomene inaccesibile simţurile,
trecând dincolo de aspecte concrete (mărime, formă, culoare) şi scoţând la iveală ceea ce este constant,
permanent în obiecte şi fenomene.
La vârsta şcolară mică ,gândirea este predominant concretă ,apoi din intuitivă devine operativă.
„ Conştiinţa limbajului” (R.Vincent) este dobândită odată cu intrarea în şcoală. Principala
caracteristică a limbajului rezidă din faptul că limba devine obiect de învăţământ. Însuşirea fondului
principal de cuvinte, influienţează dezvoltarea intelectuală.
Caracterul voluntar şi conştient al memoriei va stimula volumul şi trăinicia memoriei.
„Memoria nu poate fi disociată de operaţiile de gândire, de dezvoltarea inteligenţei. Pe măsură ce
operaţiile logice se cristalizează, codul amnezic se apropie de exigenţele gândirii.”(I.Radu)
În ceea ce priveşte imaginaţia şcolarului mic se prevăd doua stadii:
-unul iniţial –spontan, fiind influienţat de elemente fantastice
(cls I-aIIa)
-celălalt fiind exprimat de combinatorica imaginativă, capătă dinamism şi coerenţă
(cls a III a şi a IV a )
Particularitaţile imaginaţiei şcolarului mic se evidenţiază prin reconstituire în plan mintal, a
conţinuturile învăţării, astfel încât să realizeze povestiri, desene, rezolvări de probleme ,intenţiile sale
creative.
În această perioadă ,esenţială în viaţa elevului, se dezvoltă emoţiile şi sentimentele intelectuale
,morale şi estetice, viaţa în grup, cooperarea şi lucrul în echipă.
Motivaţia şcolară este dată de curiozitate ,trebuinţa de a afla ,de a cunoaşte.
Organizarea optimă a învăţării, duce la organizarea conduitei voluntare ,aşa încât voinţa influienţează
desfăşurarea proceselor psihice senzoriale ,logice, afective. Şcolarul mic însă întâmpină dificultăţi în ceea
ce priveşte atenţia, dificultatea de concentrare, mobilitate şi distributivitate care trebuie continuu educate.
Aceasta se va face prin dezvoltarea motivaţiei ,educarea voinţei ,formarea de interese ,atitudini active în
procesul cunoaşterii, stimularea permanenta a gândirii şi implicarea acţională a şcolarului mic în activităţile
didactice.
În şcolaritatea mică copiii trec printr-o diversitate temperamentala copii preponderent colerici sau
flegmatici sau preponderent melancolici sau sangvinici. Rolul educatorului constă în depistarea şi
cunoaşterea portretelor temperamentale a elevilor, in vederea unei compensări în cadrul activităţii
instructiv- educative.
Personalitatea şcolarului mic depinde de învăţarea socială . Mica şcolaritate este perioada în care
începe structurarea caracterului.„Structurile interrelaţionale ce se costituie la nivelul grupului formează
matricea de bază a socializării la această vârstă”(I.Nicola)
Activitatea şcolară implică o puternică angajare a peersonalităţii în viaţa socială, care se manifestă
prin tendinţe şi interese noi centrate pe procesele de transmitere de cunoştinţe ,prin formarea unui cerc de
prieteni dintre colegii săi ,dar şi printr-o puternică şi recunoscută responsabilitate a educatorului care
„modelează” sufletul şi mintea şcolarului mic.
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INTERNETUL – PUNTE ÎNTRE ŞCOALĂ ŞI FAMILIE
PROF. CIUBUC ELENA
LICEUL DE MARINA CONSTANTA
Trăim într-o societate aflată în continuă schimbare, în care tehnologia digitală transformă fiecare
aspect al vieţii umane. Viaţa modernă oferă şanse şi opţiuni mai mari, dar şi riscuri şi incertitudini sporite.
Digitalizarea culturii la nivelul societăţii a determinat apariţia reacţiilor şi la nivelul sistemului educativ,
implementarea noilor tehnologii devenind o cerinţă tot mai acută în învăţământ.
Fereastra către lume, deschisă prin Internet, a lăsat se pătrundă, în sufletele a cât mai multor oameni,
dorinţa de a fi la curent cu cele mai noi informaţii, într-un mod rapid, uşor şi comod. Importanţa Internetului
pentru învăţământ şi cercetare a determinat în SUA, conectarea la reţea a tuturor şcolilor, indiferent de
natura sau profilul acestora. Acest fapt a condus la crearea de site-uri cu informaţii specifice, dedicate
diferitelor grupuri de vârstă şi interese.
În România, învăţământul trece printr-o perioadă de mari schimbări, iar Internetul este o parte majoră
a acestor transformări. Apariţia şi răspândirea tot mai semnificativă a învăţământului la distanţă este o parte
importantă a mutaţiilor care au loc în învăţământ. Existenţa conexiunilor la Internet deschide larg porţile
de pregătire şi perfecţionare în orice domeniu, pentru orice nivel şi la orice vârstă.
Implicarea părinților în educația copiilor înseamnă și să știi când să ceri ajutor. Ca părinte, e
recomandat să ceri sprijinul profesorilor când nu faci față (mai ales pentru materii mai dificile, precum
științele și artele).
De asemenea, pentru că elevii își pierd atenția ușor online, au nevoie de provocări noi în timpul
învățării: o activitate colaborativă, o întrebare personalizată, un exercițiu, 5-10 minute de mișcare fizică.
Părinții pot agrea cu profesorii ce nevoie are fiecare și cum le pot face. Nici părinții, nici cadrele didactice
nu sunt perfect adaptați la predarea online, însă colaborând, procesul de adaptare devine mai ușor pentru
toți.
Accesând Internetul, pătrundem de fapt într-o bază de date gigantică, o reţea care se întinde la nivelul
întregii lumi, oferind informaţii şi servicii de toate tipurile tuturor celor care au un calculator conectat.
Rutina ajută părinții să aibă control, iar copiii să aibă disciplină și repere. În timpul școlii on-line, ar
fi ideal ca ei să înceapă ziua la aceeași oră, dar și să discutați despre programul de peste zi (mese, pauze,
lecții online, teme, odihnă). În 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 favoarea elevului şi mai ales să
conştientizeze faptul că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în obţinerea performanţelor
şcolare.

571

EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – AȘA DA, AȘA NU
PROF. INV. PREȘCOLAR, CIUCLA CRISTINA
G.P.P. "SOFIA"-SUCEAVA
Orice părinte își dorește pentru copilul său,la fel ca ursitoarele bune invitate uneori la botez, ca să fie
sănătos, frumos, deștept, fericit,etc. Chiar dacă nu uităm să invităm pe toate ursitoarele mai există si o
uristoare rea,"întâmplarea","ceasul rău","pisica neagră", căreia copilul trebuie să-i facă față, să se descurce,
să se adapteze și să meargă mai departe în viață.
Pornind de la acest fapt, părinții își pun mereu întrebarea : "Care este zestrea pe care o poate da familia
pentru a-i asigura copilului succesul în viață?"
Mihail Levine spunea că "Faptul că aveți un copil nu vă face părinte,precum faptul că aveți un pian
nu vă face pianist".
Ce trebuie sa facă un părinte bun? Este necesar un echilibru în acest sens. Ori un părinte ignoră copilul
și problemele lui, ori este prea preocupat de copil, dorind să îl protejeze de tot ce vine din exterior. Este
ținut ca într-un bol de cristal. În colectivitate acești copii sunt ca niște păpuși de porțelan, doar daca cineva
i-a învadat spațiul și s-a apropiat prea mult este o tragedie. Nici una una din variantele de mai sus
Părintele nu va putea să-l protejeze mereu, influențele din jur sunt foarte mari, iar copilul nu va putea
să țină piept acestor tentații, dacă nu este pregătit în acest sens. Pentru a fi sigur că face față acestora
părintele, după ce l-a pregătit în prealabil, îi poate verifica gradul de rezistență.
De exemplu după ce veți explica cum se împart jucăriile, te joci 5 minute cu ea, apoi 5 minute
prietenul tau de joacă, puteți și merge în parc cu copilul având jucării la el și puteți vedea dacă a înțeles și
" rezistă eroic" și împarte 5 minute jucăriile cu celălalt prieten, care și l-a făcut în parc. Acest lucru îl
observăm la grădiniță, la grupa mică, unde se pot întâmpla aceste lucruri.
La grupa mare apare inoculată ideea de acasă că e cel/cea mai frumos sau frumoasă, cel/cea cea mai
deștept sau deșteaptă, iar de aici apare și neputința de a face față eșecului. Acest lucru se observă la
grădiniță, atunci când copilul dorește sa fie primul la rând ,dacă nu plânge, bate din picior, țipă. La fetițe,
dacă îi apreciez rochița uneia și nu apreciezi a sa e suparare ,"a mea nu ai vazut-o doamna!" Sau mai grav
,în cazul unui concurs de ghicitori de exemplu,am avut surpriza neplăcută ca supărarea sa fie atât de mare
că nu a câștigat încât a început, fără să plângă, să bată cu palma peste cap, să se muște și să spună " cum eu
am răspuns numai atât". Aici vorbim despre controlul emoțiilor și rezistența la eșec. Copii trebuie să știe
că în viață pot și pierde, trebuie să accepte și să meargă mai departe. Ei trebuie să înțeleagă că dacă depun
efort și perseverează în ceea ce fac, își pot lua revanșa și pot câștiga. Prin jocuri desfășurate în cadrul
familiei, cum ar fi cel de cărți,de-a v-ați ascunselea, "Nu te supăra frate!". O dată câștigă mama, o dată
câștigă copilul, prin al doilea joc copilul, prin concentrare și atenție,îi dăm șansa să câștigă jocul pe drept.
O dată prinde tata copilul, o dată copilul pe tata. Eșecul face parte din viața fiecăruia, mic sau mare, numai
ca vine pe nivelul fiecăruia de vârstă.În momentul în care nu reușim să controlăm aceste emoții pe o
perioadă mai lungă se instalează, fără să ne dăm seama depresia.
Comportamentele din cadrul familiei își pun amprenta asupra copilului. Climatul familial, care este
dat de raporturile dintre membrii familiei, este foarte important deoarece reprezintă mediul în care se
formează și se dezvoltă viitorul om mare.
Îmi spunea cineva ,facând o analogie cu mediul sanitar că acesta " este simptomul familiei"
Fiecare dintre noi, implicit copii se nasc cu moștenire genetică provenită de la părinți, dar se formează
și sunt modelați de mediul social în care se dezvoltă. Familia este prima instanța și primul mediul cu care
ia contact copilul și în care se pun bazele omului adevărat de mai târziu.
Primii pași sunt învățați în familie, primele cuvinte sunt rostite tot în familie.Dacă la unul din aceste
lucruri nu se depune efort pentru ca realizarea lui să se facă la parametrii optimi, copilul nu se va dezvolta
armonios. În cazul în care copilul are probleme cu motricitatea acesta nu își va putea dobândi
independența,daca nu se acordă atenție vorbirii,nu se va putea exprima corect și nu se va putea face înteles
de ceilalți.
Viața noastră este ca un joc de domino, dacă am pus primele piese bine acesta va avea bază solidă și
vom putea continua, dar dacă una nu am pus-o corect totul se va dărâma.
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În anii trecuți am avut un preșcolar care a intrat la 3 ani și jumătate în grădiniță și spunea doar vreo
4- 5 cuvinte. Stătea în grupă și nu scotea un cuvânt, dar era atent la tot ce spuneam.A fost la medic, dar
acesta i-a spus că este perfect normal și că va vorbi. După cam apoximativ jumătate de an acest copil a
vorbit, nu cu colegii sau să ceară ceva ,ci despre tema săptămânii care era legată de planete, folosind
cuvintele noi într-un context potrivit.În tot acest timp el a memorat tot ce i-am spus .
După o discuție mai lungă cu mama, aceasta a realizat că atunci când a fost mic ,fiind ocupată cu
serviciul nu a avut timp să stea să-i vorbească foarte mult, să-i povestească și nici nu a considerat că este
necesar deoarece acesta este mic.Abia după introducerea în colectivitate și discuția cu medicul mama a
făcut și ea acest lucru acasă, motiv pentru care copilul a reusit să vorbească.
În concluzie,vedem ce se întâmplă dacă părinții nu știu ce au de făcut, nu sunt conștienți de importanța
fiecărui aspect, ignoră problemele copilului sau sunt prea ocupați și lasă formarea și dezvoltarea copilului
în seam bonelor sau a bunicilor, care la rândul lor nu știu sau nu au dispoziția necesară să îi învețe ,la care
putem spune așa nu.
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CEI SAPTE ANI DE ACASA
PROF. PTR. INV. PRIMAR CIUREZ ALINA
SCOALA GIMNAZIALA GAVANESTI / OLT
Când vorbim despre cei sapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un
copil are cei sapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc,
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 sapte ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor sapte ani de acasă”. Viaţa
copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia
lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi
îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei sapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume
– OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse
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aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii,
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă
într-un univers pe care-l creează părinţii.
BIBLIOGRAFIE
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAREA COPILULUI
P.I.P. CLEMENT STELA
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DANGENI - BOTOSANI
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru ziua de azi.Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor fi mari
si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor.Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” M.Montessori
La
educarea
si
formarea
copilului
prescolar
contribuie
mai
multi
factori
educationali:gradinita,familia,societatea. Este cunoscut faptul ca, in cadrul acestui ”complex formativ”,
rolul preponderent revine gradinitei, institutie specializata, cu cadre anume pentru realizarea obiectivelor
educatiei prescolare.
Activitatea educatoarei implica un inalt grad de responsabilitate personala si civica,deoarece de
modalitatile concrete de realizare a educatiei prescolare depinde,in mare masura,intreaga dezvoltare
ulterioara a personalitatii copilului.
Pentru reusita actului educational,munca depusa de cadrele didactice din gradinita trebuie
continuata,sustinuta si intarita de familie.In acest sens educatoarea trebuie sa asigure o permanenta
colaborare intre gradinita si familie si sa-i convinga pe parinti de necesitatea unei relatii de comunicare
permanenta intre gradinita si familie.
Initierea parintilor in probleme specifice educatiei si instructiei copiilor se face in diferite moduri: prin metode si procedee alese cu mult tact de catre educatoare.Astfel,in discutiile libere cu parintii,prin
vizite la domiciliul copiilor,prin lectorate cu parintii,prin activitatea de consiliere cu parintii,prin
participarea directa a parintilor la unele activitati din gradinita realizam un invatamant modern si in acelasi
timp facem cunoscuta activitatea noastra in randul parintilor,stabilim o relatie de colaborare fructuoasa cu
acestia.
Prin colaborare cu gradinita,prin receptivitatea curenta fata de mijloacele comunicarii de
masa(televiziune, internet, calculator) familia are sanse sa prefigureze schimbarile sociale in educatia
copiilor inca de la varsta prescolara a acestora,incat adaptarile ulterioare ale lor sa fie mai flexibile. Parintii
constituie pentru copii primele modele de viata si comportament.Copiii observa de mici comportamentul
parintilor,care devin modele.Modelul are o functie orientativa in educatie,de aceea trebuie utilizat in
ansamblul mijloacelor educative la varste fragede,deoarece pe masura ce creste,copilul isi cauta singur
modele de viata si profesionale,parintii au grija ca acestea sa fie cele dorite.
Parintii au datoria sa-I verifice pe copii nu numai asupra modului in care isi indeplinesc obligatiile
scolare,ci si asupra relatiilor extrascolare.Controlul efectuat sistematic de catre parinti asupra copiilor este
un raspuns afirmativ si complet la indemnul unei vechi zicatori: ”Paza buna trece primejdia rea.”
Ei trebuie sa inteleaga bine relatia dintre fapta si masura ei educationala si ca,daca in natura sunt
necesari si utili toti factorii meteorologici(caldura,frig,ploaie,zapada…), fiecare avandu-si rolul sau,tot asa
si in climatul educational sunt necesare toate ipostazele acestuia (blandete, severitate, dragoste, sobrietate,
larghete, strictete) toate insa cu masura si la timp,orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
In scopul formarii personalitatii copilului si gasirii celor mai bune metode de educatie,s-au organizat
consfatuiri,dezbateri,intalniri cu specialisti, medici, psihologi,pedagogi,asistenti sociali,profesori,parinti.
In urma dezbaterilor s-au stabilit zece reguli pe care trebuie sa le aiba in atentie,deopotriva,parintii si
educatoarele in vederea educarii copiilor.Acestea sunt:
1.Sa-ti iubesti copilul.
2.Sa-ti protejezi copilul.
3.Sa fii bun exemplu pentru copilul tau.
4.Sa te joci cu copilul tau.
5.Sa lucrezi cu copilul tau.
6.Sa-l lasi pe copil sa dobandeasca singur experiente de viata,chiar daca sufera.
7.Sa-i arati copilului posibilitatile si limitele libertatii umane.
8.Sa-l inveti sa fie ascultator.
9.Sa astepti de la copil numai aprecierile pe care le poate da conform gradului de maturitate si
propriei experiente.
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10.Sa-i oferi copilului trairi cu valoare de amintire(calatorii,excursii,vacante,spectacole,serbari de
familie,manifestari sportive).
In vederea educarii copilului,sunt necesare si importante anumite cunostinte si calitati pe care parintii
trebuie sa le dovedeasca, de exemplu: pricepere, simtul raspunderii, sanatate fizica si psihica. Efortul
parintilor, in cresterea, dezvoltarea si educarea copiilor, nu este suficient fara o atmosfera de buna
intelegere, dragoste si optimism.
Copilul ’’se hraneste’’ la fel ca si noi, adultii, din trairi frumoase care ne ridica deasupra
cotidianului,trairi care ne ofera prilejul sa cunoastem viata altor oameni si lumea.
Asa cum ‘’bazinul se umple cu apa, focul se aprinde cu foc si sufletul omului se modeleaza datorita
sufletului unui alt om’’(R.Tagore), nimeni nu poate da decat ceea ce are!
Din cele prezentate mai sus, sper ca v-am convins cat de importanta este legatura dintre familie si
gradinita in formarea personalitatii copilului.
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FAMILIA ȘI ROLUL SĂU ÎN EDUCAREA COPILULUI
ÎNV. CLEMOT ADRIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 MANGALIA
A fi părinte este una dintre cele mai importante și dificile meserii din lume. Și, ca orice meserie,
este alcătuită din abilități ce trebuie deprinse și exersate. Cu toate acestea, până de curând, nimeni
nu considera că este necesar să înveți să fii părinte.
,,Meseria” de părinte este foarte grea. În condiile unei atmosfere familiale echilibrate și prielnice
dezvoltării copilului, familia este în primul rând cadrul existenței biofizice ale acestei dezvoltări. Părinții
sunt cei care stabilesc un anumit program zilnic necesar dezvoltării fizice sănătoase ca alimentarea,
activitățile, jocurile, plimbările, pregătirea de lecții, ora de culcare și multe altele. Un ghid bun pentru copil
în primul rând sunt părinții și anume comportamentul lor în familie, între ei și față de semenii lor.
Comportamentul părinților față de copil reprezintă o fază principală în dezvoltarea normală a stadiilor de
viață a copilului. Un mod de comunicare liber exprimat fără agresiune, cu prioritate îi permite copilului să
se simtă în primul rând liber în gândire și exprimare, în al doilea rând mai deschis spre comunicarea cu ei
și spre gândire matură mai timpurie.
Principiile adleriene de creștere și educare a copilului sunt:
-respect reciproc;
- încurajare;
- sentiment de securitate;
- consecințe logice și naturale / recompensa și pedeapsa;
- părinții trebuie să-și vadă de trebuirle lor;
- este mai eficient să acționezi decât să vorbești;
- atenție pozitivă;
- nu interveniți în certurile copiilor;
- nu răsfăț, nu neglijare;
- înțelegeți scopul copilului;
- minimalizați greșelile copilului, a greși e omenește;
- întrunirile de familie;
- distrați-vă împreună.
Un rol destul de important în educarea copiilor este atenția din partea părinților, ei trebuie să fie cât
mai atenți la tot ce face copilul lor, spre exemplu: să fie prezenți la activitățile la care participă copiii lor,
să fie interesați de hoby-urile lor, să discute cu ei despre activitățile zilnice, să petreacă cât mai mult timp
împreună cu ei, să iasă mai des împreună la plimbare, la distracție. Participarea afectivă a părinților la
necazurile copiilor, la evenimentele din viața acestora, le dau liniștea și siguranța de care au nevoie. Nu
frica, nu teama trebuie să-l determine pe copil la acțiune; e bine să li se explice natura greșelilor săvârșite,
gravitatea acestora și să nu se apeleze la măsuri autoritare și drastice deoarece ele produc blocaje psihice și
dezadaptare socială.
În procesul educativ, părinții trebuie să țină seama de particularitățile de vârstă și individuale ale
copilului, de faptul că fiecare etapă de vârstă se caracterizează prin trăsături definitorii care o diferențiază
pe cea precedentă de cea următoare. După naștere în viața copilului intervin transformări atât din punct de
vedere fizic cât și psihic. Sub influența condițiilor de viață ca și a educației, el poate fi dirijat în direcția
dorită, întrucât organismul are o mare putere de creștere și dezvoltare fiind și foarte maleabil. Ca urmare,
acțiunile educative exercitate de părinți trebuie să fie raționale și continue, să se bazeze pe faptul că
dezvoltarea psihică a copilului se realizează în strânsă legătură cu dezvoltarea sa fizică.
Familia trebuie să înțeleagă importanța rolului său în educația și viitorul copiilor, necesitatea unei
implicări active în relația cu activitățile școlare.
Există câteva modele ale relațiilor părinte – ccopil în care se reflectă gradul de angajare, sprijinul,
timpul sau receptivitatea părinților în activitățile copiilor:
-permisiv, caracterizat de un control scăzut al activităților copiilor și prin urmare de lipsa unor norme
sau reguli de conduită;
- autoritar, ce impune reguli și norme rigide dar care nu oferă nicio susținere;
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- autorizat, în care se combină controlul cu acordarea de sprijin și care încurajează libertatea și
autonomia de acțiune și gândire prin dialog deschis.
Familia este un factor determinant care modelează principiile și realizarea copiilor. Părinții joacă cel
mai important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor ca personalități. Anume din familie
copilul trebuie să învețe normele morale, etice, fiindcă familia este baza fundamentală a formării de sine.
Educația trebuie să manifeste în permanență o acțiune unitară, coerentă, iar implicarea educației rezidă în
strânsa legătură dintre familie și mediul educațional. Acest lucru impune ca părinții să fie parteneri egali în
educația copilului.
Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influențează și
modelează persoana umană. Cercetările care vin din psihanaliză, psihologia socială și sociologie susțin că
familia este adevăratul laborator de formare a persoanei.
Bibliografie:
1. Păscaru, Băran, Adina - ,,Parteneriat în educație”, Editura Aramis, București, 2004;
2. Stoian, M. - ,,Abecedarul părinților”, Editura Didactică și pedagogică, București, 1972.
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EDUCAȚIA COPIILOR ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR: COARDA ADELINA
ȘCOALA GIMNAZIALA FRUMOASA, COM. BALCANI, JUD. BACAU
Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări. E o adaptare rapidă la un ritm incert
pentru părinți, elevi și profesori. În contextul pandemiei, care sunt și cum se modifică rolurile familiei și
ale școlii, în educația copiilor?
Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot fi o
oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor. Este important
ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze în contextul actual.
Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții resimte
acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie ajutat și încurajat
pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv.
În parteneriatul acestora, este nevoie și de membri ai comunității care să asigure dezvoltarea personală
și socială, cât și sănătatea fizică și emoțională, prin diferite căi: consiliere, îndrumare spirituală, programe
de dezvoltare, servicii de sănătate, parteneriate cu școala etc. - cu atât mai mult în perioada pandemiei.
Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin:
• Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii
• Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți)
• Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățarea personalizată a copilului
• Implicarea în activități organizate de școală și comunitate
• Asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online
• Solicitarea ajutorului când este nevoie
• Participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala
• Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev (părinți) și cunoașterea elevului în mediul său
familial (profesori)
• Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii.
Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: de
autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență. Cheia nu e să facem mai
mult, ci să facem ce putem, cu îngăduință și ajutor. Reușim împreună!
Nu există proces educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate. O comunitate unită, are
același scop: binele copiilor.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ!
„DIN SUFLET PENTRU MAMA!”
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „SF. ANDREI”
GURA HUMORULUI, SUCEAVA
INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE COCA MARINELA
Perioada copilăriei reprezintă cea mai fericită etapă din viața unui om! Este momentul jocului și al
descoperirilor, al permisiunii, al conștientizării unor reguli, perioada propice educării, formării și instruirii
caracterului psiho-social.
De cele mai multe ori, expresia „Cei șapte ani de acasă” ne duce cu gândul la un comportament
civilizat, la momentul când învățăm despre „Bună ziua!”, „Poftim!”, „Mulțumesc!”, „Te rog!”.
Din nefericire însă, sunt cazuri în care cei șapte ani de acasă sunt ani cu frământări intense atât pentru
părinți, cât și pentru copii. Întrebările : „Oare nu mă aude?”, „De ce nu se uită la mine?”, „De ce nu
vorbește?”,etc. ,macină încet acele familii, în care copilul pare a fi… mai altfel decât îl visau părinții.
Analizele medicale și apoi diagnosticul de Tulburări din Spectrul Autist au un impact major asupra familiei.
Acest diagnostic îngrozește orice părinte. De obicei mamele sunt cele care se ocupă de copii, iar
acești copii au nevoie de o atenție specială, de o educație specială, pe care mamele trebuie să o înceapă de
la vârste fragede, cu conștiinciozitate, cu eroism chiar. Nu este deloc ușor să crești și să educi un copil cu
autism. Este nevoie de o voință de fier pentru a rezista tentației de a-i da copilului ceea ce-i trebuie și nu
ceea ce vrea el.
Mulți dintre noi am întâlnit în magazine, sau pe stradă, copii care ne-au atras atenția prin
comportamentul lor deosebit ( plâns puternic, tipete, trântit pe jos), și ne-am gândit din prima la „Cei 7 ani
de acasă”, la mama care i-a alintat prea mult; fără să luam în calcul alte posibilități. Oare cine nu își alintă
copilul, cu atât mai mult când este bolnav, când îl vede că suferă? Părinții care au primit acest diagnostic
pentru copiii lor au de dus un război cumplit cu ei înșiși. „Cum să nu îi dau copilului ce își dorește? ”,
„Copilul cere și dacă nu îi dau, el protestează și atrage atenția. Toată lumea se va uita la noi și ne va judeca”,
sau „Ne vom face de rușine!” sunt probleme la care acești părinți caută răspunsul corect. Ei trebuie să mai
ia în calcul și dacă ceea ce copilul dorește în acel moment îi va face bine sau nu. Din păcate unii părinți
aleg varianta de a se izola de lume, încercând să ascundă „problema”; decizie care agravează starea
copilului, în loc să caute ajutor specializat, pentru a putea atenua deficiențele create de autism (cunoscut
fiind că autismul poate aduce deficiențe pe mai multe planuri).
Partea cea mai afectată de autism este socializarea. Prin definiție acești copii se feresc de socializare.
La aceasta se mai adaugă izolarea socială la care este supusă familia în care sunt acești copii deosebiți,
aceste familii nu prea se mai pot integra în societate. Cu toate acestea, am constatat că acei copii care provin
din familii unite, care au reușit să păstreze relații sociale în ciuda diagnosticului copilului, au ajutat mult la
dezvoltarea acestuia pe toate planurile.
Atât în familie, cât și în afara ei, și acești copii trebuie învățați să respecte regulile de conviețuire
socială cu mult mai multă răbdare și exercițiu. Această muncă titanică îi revine de cele mai multe ori mamei,
și aici țin să menționez că, pe lângă cazurile fericite când tata rămâne alături de familie, mai sunt și cazurile
nefericite, când tata nu acceptă ideea că va trebui să crească un copil deosebit – cu tot ce implică aceasta.
Până la vârsta de 4 ani ,aceste cazuri sunt descoperite, urmând perioada de zbucium și acomodare cu
diagnosticul și, recomandabil, începerea terapiilor, astfel încât până la vârsta școlarizării, copilul să accepte
ideea unui program (de toaletă, de alimentație, de mișcare). Toate aceste schimbări copilul le va accepta
mai greu decât copiii obișnuiți, munca de convingere fiind uneori titanică, ele trebuind făcute în pași foarte
mici. Dacă pentru un copil normal autonomia personală este relativ ușor de dobândit (el dorind acest lucru),
pentru copilul cu TSA orice mișcare din confortul personal este o tragedie (chiar și banalul gest de a mânca
singur). Părinții trebuie să accepte situația evoluției în pași mici și a repetărilor multiple, pentru a se putea
bucura de succese mici.
Astfel, prima haină cu care se îmbracă copilul singur, prima lingură de mâncare pe care copilul
reușește să o ducă singur la gură, primul cuvânt pe care îl spune unei persoane străine, reprezintă pași mari
în dezvoltarea acestor copii. Pentru aceste reușite este nevoie uneori de sute de exerciții și de repetări.
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De aceea, mamele (părinții) care reușesc să obțină rezultate în lupta a ceasta titanică, pot fi
considerate eroine, și merită apreciate o dată în plus.
„Creșterea unui copil nu este doar un timp plăcut, ci o slujbă în care trebuie să investești eforturile
nopților nedormite, capitalul sentimentelor grele și multă gândire”. – Janusz Korczak
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EDUCAȚIA IN FAMILIE- CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
COCHIOR- BALAN ANGELICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA,
GRĂDINIȚA CU P. N. NR. 2 CLEJA
,,Familia este prima unitate cu care copii au contact continuu și primul context în care se dezvoltă
pattern-urile socializării. Ea este o lume cu care nimic nu se poate compara și, astfel, cel mai important
agent al socializării”. (Elkin, Handel în cartea „Copilul și Societatea”)
Încă din antichitate, ideea că părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului a fost nu doar vehiculată
ci și susținută. Educaţia primită până la vârsta de şase ani, primită în familie și oferită în primul rând de
mamă, este decisivă pentru dezvoltarea intelectuală și fizică a copilului și nimeni nu poate contesta asta. În
cadrul familiei, copilul are nevoie și de „hrană” pentru sănătatea emoțională, care se numește fie iubire, ori
grijă, afecțiune, sau mângâiere și îngrijire fizică.
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. Copilul trebuie
să atingă, la un moment dat, un nivel emoţional necesar de maturitate. Dacă va primi în familie educația și
grija care i se cuvine, copilul va prospera și va bucura lumea cu prezența sa cunoscându-se astfel că nu a
fost ,,al nimănui”.
Oricare ar fi organizarea sa etnică, religioasă ori politică, familia prezintă o unitate dinamică, capabilă
să transforma și să adapteze toate circumstanțele, lucru care îi permite acestuia să evolueze. Din acest motiv,
familia este considerată prima și cea mai importantă „nișă” pentru evoluția copilului, datorită coabitării
permanente și dinamicii inter-relaționale a membrilor săi.
Trăim în perioada diverității din toate punctele de vedere, momentul în care apar schimbări peste
schimbări: școala trece online, iar angajații sunt îndrumați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un
ritm incert pentru părinți, elevi și profesori, dorndu-se astfel continuitatea și susținerea învățării chiar și de
acasă, online.. În contextul acesta, care sunt și cum se modifică rolurile familiei și ale școlii, în educația
copiilor?
Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot fi o
oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.
Reușita în viață este garantată de modul în care sunt educați și îngrijiți copiii mici, mai ales a celor
care provin din familii cu situații sociale dificile. Membrii acestora rămân baza dezvoltării sănătoase,
micuții având nevoie de mai multe „ingrediente” pentru a duce o existență fericită și pentru a atinge succesul
în viață.
Educarea copilului începe încă de la naștere. Acest lucru ajută la modelarea personalității omului.
Așadar, familia exercită o influență adâncă asupra celor mici, care acumulează din acest mediu o mulțime
de cunoștințe, atitudini, deprinderi, modele și obișnuințe de comportament.
Procesul educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca din familie. Deprinderile
de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii exprima de fapt atmosfera morala in care el a fost
crescut in familie,sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, exemplul personal pe care i l-au
dat prin atitudinile si faptele lorde conduita. Unii parinti nu inteleg ca adesea copilul este incorect nu pentru
ca ar vrea sa se abata de la reguli, ci pentru ca nu stie cum trebuie sa se comporte, nu dispune de experienta
morala necesara, nu cunoaste cerintele fata de comportarea lui.
Dezvoltarea corectă a copilului începe din familie, părinții având un rol de bază în acest proces de
lungă durată. Comunicarea permanentă și atenția pe care mămicile și tăticii trebuie să le ofere din plin celor
mici vor fi abordate neapărat într-o manieră constructivă, încă de la naștere. Din păcate, unii părinți încearcă
să facă educație prin amenințări, pedepse fizice, țipete și jigniri, considerând că, dacă vor fi mai blânzi,
atunci își vor pierde din autoritate. Provocările parentale sunt foarte numeroase și, uneori, îi surprind pe
adulți cu garda jos. Relația sănătoasă părinte-copil și educația pozitivă pot deveni realitate cu răbdare, iubire
și cu cât mai multe informații în ce privește interacțiunea cu micuțul.
,,Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi,
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului”, -
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spune psihologul Oana Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al spitalului Clinic de Urgenţă pentru
Copii Grigore Alexandrescu.
Experienta educatiei in familie arata ca acolo unde copii sunt scutiti de orice fel de griji si eforturi,
ei devin egoisti, nu-si iubesc cu adevarat parintii, se instraineaza de ei si nu le dau o mana de ajutor atunci
cand se intampla sa treaca prin unele incercari. O problema aparte a educatiei in familie o constituie copilul
unic. Nu e de mirare ca parintii concentreaza toata grija si dragostea asupra singurului lor copil. Dar aceasta
daruire afectiva pe deplin explicabila trebuie totusi supusa unui control rational. Parintii sunt datori sa-i
gaseasca copilului tovarasi de aceeasi varsta cu el. Ei nu trebuie sa-l "acopere", sa-l sileasca sa-si petreaca
timpul numai in preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alti copii, inseamna a-l lipsi
de bucuriile vietii. Nici un copil nu poate sa creasca sanatos ,sub aspectul intelectual si moral, daca nu se
dezvolta in colectiv si prin colectivul de copii.
Webografie
https://sites.google.com/site/roluleducatiei/rolul-familiei-in-formarea-individului
https://www.logiscool.com/ro/blog/ghid/educatia-copiilor
https://webee.ro/blog/educatia-in-familie-a-prescolarului-element-de-baza-in-dezvoltarea-adultuluide-mai-tarziu/
https://lifeinfo.ro/rolul-familiei-in-educatia-copilului/
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FACTORII NESPECIFICI CE INFLUENŢEAZĂ
ANTRENAMENTUL ŞI CONCURSUL
PROF. CODREANU TILI-MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLONȚ, BACĂU
Teoria antrenamentului sportiv se ocupă cu explicarea principalelor noţiuni ce fac obiectul
domeniului de activitate.
În linii mari, antrenamentul este o activitate, ce se repetă în scopul dobândiri unor priceperi,
deprinderi pentru finalizarea acesteia în condiţii din ce în ce mai bune. Antrenamentul se regăseşte în toate
domeniile de activitate: ne antrenăm la muncă, la bucătărie, la şcoală, în sport. Termenii de „antrenament”
şi „sport”au fost definiţi şi clasificaţi diferit de-a lungul timpului.
În afara factorilor specifici antrenamentului şi concursului pe care l-am studiat, în procesul instructiveducativ mai acţionează o serie de factori exteriori domeniului, care de cele mai multe ori au o influenţă
decisivă privind rezultatul concret în activitatea sportivă de performanţă.
Deşi s-a respectat metodologia antrenamentului sportiv, în final, rezultatul nu a fost pe măura
efortului susţinut, din cauza unor factori de mediu, alimentari, medicamentoşi sau tehnici neprevăzuţi sau
insuficient pregătiţi în planificare.
Factorii de mediu
Din această categorie fac parte: umiditatea şi temperatura mediului de efort, dimensiunile şi calităţile
terenului şi a materialelor de lucru, viteza, direcţia vântului şi longitudinea de lucru.
Unitatea şi temperatura mediului influenţează pozitiv sau negativ efortul de antrenament şi concurs.
Valorile extreme ale indicatorilor de umiditate şi temperatură în general, influenţează negativ
performanţa. În aceast sens, în schi, atletism, jocuri sportive, precum şi în toate sporturile cu caracteristici
asemănătoare, pregătirea trebuie să se desfăşoare în condiţii variate privind temperatura mai mare (fie în
sens pozitiv fie în sens negativ). La unitatea mai mare, valorile pozitive vor fi pricepute mai mari, iar cele
negative, mai mici.
Viteza şi direcţia vântului pot influenţa randamentul efortului.Vântul are influenţă şi asupra
temperaturi mediului ambient, în sensul că valorile mari ale acestuia dau recepţia unor temperaturi mai
scăzute.Vântul din faţă în unele probe în care câştigătorul se decide după parcurgerea unei anumite distanţe,
are influenţă negativă asupra timpului de parcurgere. Sportivul nepregătit să facă faţă unor astfel de
provocări, de cele mai multe ori cedează psihic, înainte de epuizarea rezervelor energetice. Antrenamentul
în condiţii variate ale acestui factor de mediu are importanţă mare în sporturile de întrecere individuală în
care se parcurge o distanţă (schi, crosuri atletice, caiac-canoe).
Dimensiunile şi calităţile terenului şi ale modelelor de lucru au o importanţă mare mai ales în jocurile
sportive, dar și în alte sporturi: notaţie, gimnastică, lupte, judo, atletism şi alte sporturi dependente de acest
factor. Terenul poate fi moale, dur, alunecos, cu aderenţă bună, elastic, plastic. Dimensiunea are şi ea un
rol în stabilirea performanţelor, ştiindu-se că pe aceeaşi distanţă se obţin rezultate diferite la nataţie în
bazinul olimpic faţă de bazinul de 25m. Calitatea materialelor are influenţa mare asupra rezultatelor
obţinute în atletism (aruncări, sărituri cu prăjina), precum şi în canotaj, caiac-canoe, gimnastică.
Altitudinea, latitudinea şi longitudinea de lucru au la rândul lor influenţe diferite de adaptare
realizată.
Altitudinea la care se desfăşoară eforturile anaerobe contraindicate eforturilor aerobe. Latitudinea
impune adaptări ale organismului la microclimaturi locale:temperate, tropicale, stepa, temperat,
continental.
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FACTORII ALIMENTARI
Printre factorii alimentari enumerăm trofinele, mineralele şi vitaminele, conţinute în viaţa alimentară,
funcţie de consumul specific fiecărui tip de efort. În calculu raţiei alimentare (unitatea de măsură 1kal)
trebuie să ţinem seama de necesarul energetic bazat (calculat la 1kal.kg.corp, necesarul energetic consumat
de termoreglarea18-10% din aparatultotal) nevoile ale activităţii sportive zilnice, consumul specific de
prelucrare a principiilor alimentare (10% din total), deficitul de asimilare (10% din total).
MEDITAŢIA ÎN EFORTUL SPORTULUI
Acesta a urmat două direcţii diferite:
• Una pe linia păstrarii şi întărirea sănatății şi alta ce a vizat strict obţinerea artificială a performanţei
cu orice preţ (preţ de multe ori plătit cu viaţa).
Prima direcţie este reprezentată de suţinerea capacitătilor energetice după efort şi refacere
(restabilirea pe plan metadologic).
• Cea de-a doua direcţie vizează domeniul în sport.
I.Drăgan a definit susținerea efortului ca find o serie de compuşi naturali sau de sinteză, fiziologici
care intervin în reacţiile eliberatoare de energie în organismul sportivului.
Susţinătoarele de refacere reprezintă o altă grupă de produşi naturali sau de sinteză fiziologici care
intervin de regulă compensator pe plan metabolic.
Substanţele dopante au fost folosite încă din cele mai vechi timpuri atât pe animale cât și la om, în
vedere îmbunătăţirii performanţelor fizice s-au dat multe definiţii dopingului în final reţinând-o pe cea
furnizată de E.E.F.S.R care apreciază că este un termen ce ţine de domeniul medico biologic, testul oficial
cu substanţe de bază şi produsele comerciale care le reţin au suferit modificări în continuare pe măsura
creări de noi substanţe.
FACTORI TEHNICI
Evoluţia sportului de performanţă este strâns bogat de evoluţia tehnico, ştiinţifică. Creșterea
performanţelor în majoritatea sporturilor se datorează şi revoluţiei tehnico-ştiinţific atât în plan material,
cât şi în plan funcţional.
Dintre factori tehnici enumerăm:
 Aparatura de înregistrare audio-video
 Simulare
 Calculatorul electronic
Simulatorul a apărut ca o necesitate, practică deoarece de multe ori experimentările influenţeaza
sistemul.
BIBLIOGRAFIE
GHEORGHE. D - Teoria antrenamentului sportiv Ed. Fundaţia România de Mâine Bucuresti, 2005.
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AJUTORUL PE CARE POATE SĂ-L OFERE FAMILIA ELEVILOR DIN
CLASELE I-IV ÎN PREGĂTIREA LECŢIILOR
PROF. INV. PRIMAR, CODRESCU MARIANA
Dacă vrei să culegi după un an, îngrijeşte ogorul.
Dacă vrei să culegi după zece ani, plantează un pom.
Dacă vrei să strângi roadele după cincizeci de ani, educă oamenii. (proverb chinezesc)
Primăvară… muguri… Două cuvinte care pe lângă sensul propriu atât de frumos au dobândit din
vremuri străvechi şi unul figurat, drag nouă, oamenilor. La auzul lor gândul ne poartă spre minunata
copilărie, la copiii noştri, căci ei ca şi mugurii, ne încântă sufletele de când încep a se ivi pe ramura vieţii
noastre.
Dar, de la primii paşi până la prima rodire, câtă căldură, câtă dăruire este necesară? Copilului nu-i
sunt suficiente numai darurile vitale ale soarelui şi ale pământului. Dobândirea statutului de şcolar nu
înseamnă nici pe departe răgaz educativ pentru familie. Dimpotrivă, plecând de la premiza că învăţătura
este o activitate complexă care, ca oricare alta trebuie învăţată, sprijinul părinţilor este salutar, îndeosebi în
primii ani de şcoală. În formarea unor deprinderi concrete este absolut necesar de respectat principiul
unităţii şi consecvenţei îndrumărilor şi cerinţelor.
Trăind într-o lume în care calculatorul pătrunde tot mai mult in viaţa noastră, iar televizorul ne-a
făcut deja robii săi, influenţa lor se răsfrânge şi asupra copiilor. Emisiunile TV urmărite dincolo de limitele
permise exercită asupra acestora o influenţa negativă atât în ceea ce priveşte sănătatea, cât şi
comportamentul lor, cu atât cu cât în locul povestirilor au apărut desene animate rigide care instigă la
violenţa de toate felurile. Trebuie să avem în vedere însă că TV prelungeşte în noapte oboseala de peste zi.
În acest sens, specialiştii recomandă convingerea familiei ca în tot timpul claselor mici să existe un program
zilnic al elevilor, program care să înceapă la ora 7 şi să se încheie nu mai târziu de 21.30. Familia trebuie
să ştie că orele de somn dinaintea miezului nopţii sunt cele mai importante şi, în nici un caz, să nu fie
pierdute.
Pentru copii, momentul pregătirii pentru culcare (duşul, spălatul pe dinţi, un pahar cu ceai, povestea
de seară) este un adevărat test pentru mame. Nici un film, nici un joc pe calculator nu poate înlocui o poveste
şoptită de mamă, ascultată pe casetă sau citită de copil. În ciuda trecerii timpului, ele, poveştile n-au
îmbătrânit, nu s-au demodat, nu şi-au pierdut frumuseţea şi fiecare are un important mesaj educativ.
Aşadar, odată cu începerea şcolii, părinţii îi vor supraveghea pe copii îndeaproape, urmărind
respectarea regimului zilnic, orientându-i şi ajutându-i în pregătirea lecţiilor, controlându-le caietele, modul
de organizare a timpului liber, ţinuta, frecventa, comportarea, cercul de prieteni. Urmărind cu atenţie şi
descifrând în caietele de clasă mărturiile procesului educativ organizat şi condus de învăţător, participând
la şedinţele cu părinţii şi întâlnirile cu învăţătorul, părintele ajunge posesorul unui set de informaţii utile
efortului de sprijinire a copilului în pregătirea lecţiilor.
Deci, rolul părintelui în supravegherea pregătirii lecţiilor, trebuie să contribuie la organizarea
efortului copilului de a prezenta la şcoală numai rezultatul muncii sale şi nu de scutirea de efort. Discuţia
trebuie purtată cu răbdare, fără urecheli, fără cuvinte urâte. În îndrumarea şi controlul pe care-l fac părinţii
asupra muncii copiilor, cei dintâi trebuie să ţină seama de vârsta copiilor, dar şi de anumite particularităţi
individuale. Un copil trebuie supravegheat mai îndeaproape, altul mai puţin. Copilul trebuie astfel ajutat,
încât să-i cultivăm dorinţa de a-şi rezolva singur temele, precum şi încrederea că poate face acest lucru în
bune condiţii şi mai ales că ştie să se folosească de timp. Unii părinţi înţeleg greşit ajutorul pe care pot săl dea copiilor, efectuând uneori temele în locul lor sau ajutându-i mai mult decât trebuie.
Un asemenea ajutor nu stimulează interesul copilului pentru învăţătură, pentru muncă în general.
Sunt uneori situaţii când părinţii nu îi pot ajuta pe copii, fie că sunt prea ocupaţi, fie că nu au pregătirea
corespunzătoare. Este însă necesar ca elevul să simtă interesul părinţilor pentru studiul său, să vadă că
părinţii sunt interesaţi de activitatea lor, învăţătura.
Părinţii trebuie să se intereseze sistematic de situaţia la învăţătură a copiilor, să dea însemnătatea
cuvenită şi succeselor obţinute de ei, dar şi greutăţilor ivite, să discute cu copiii despre munca lor şcolară,
despre ceea ce îi atrage mai mult şi despre toate problemele specifice vârstei lor, în sfârşit să creeze în casă
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şi în familie o atmosferă caldă, plăcută, să le fie drag să ajungă acasă. 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.
Iată cele zece învăţături de care fiecare părinte ar trebui să ţină seama:
PAGINA PĂRINŢILOR
* Când copilul este preţuit, el învaţă să aprecieze.
*Când copilul este criticat, el învaţă să condamne.
*Când copilul este tratat cu ostilitate, el devine bătăuş.
*Când copilul este ridiculizat, el învaţă să fie timid.
*Când copilul este certat în permanenţă, el învaţă să se simtă vinovat.
*Când copilul se simte tolerat, el învaţă să fie răbdător.
*Când copilul este încurajat, el învaţă să fie încrezător.
*Când copilul trăieşte în dreptate, el învaţă să fie cinstit.
*Când copilul trăieşte într-un mediu care-l apreciază, îl aprobă, el învaţă să se placă pe sine.
*Dacă copilul trăieşte intr-un mediu în care se manifestă acceptare şi prietenie, el învaţă să găsească
dragoste in lume.
DOROTHY LAW NOLTE- fragment din lucrarea ,,Ce anume învaţă copilul tău”
Concluzie: Copilul învaţă după cum trăieşte.
BIBLIOGRAFIE :
1.Bunescu Gh, Alecu G, Badea D, Educaţia părinţilor.Strategii şi programe, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1997
2.Cosma T, Şedinţele cu părinţii în gimnaziu.Idei suport pentru diriginţi, Editura Polirom,Iaşi,2001
3.Lascuş V,Părinţi şi profesiunea copiilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981
4.Sălăgean D, Pintilie D, Pintilie M, Suporturi tematice în activitatea dirigintelui, Editura Eurodidact,
Cluj Napoca, 2005
5. www.didactic.ro
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR COJOCARU FLOAREA
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
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comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ
PROF. COJOLEANCĂ BOGDAN
CENTRUL DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,SFÂNTUL ANDREI”
GURA HUMORULUI
Jurnalul unei mame începea așa: ,,Copiii spun ce aud și fac ce văd. Părinții se pot vedea în copiii
lor, ca într-o oglindă pe ei înșiși” . Așa și noi cadrele didactice ne putem vedea în ochii elevilor de la
clase, de noi depinzând modul în care vor evolua în viitor.
Cu toții trăim într-o comunitate, indiferent că ne place sau nu, indiferent de rasă sau de locul unde ne
aflăm și pentru o cât mai bună conviețuire trebuie să existe niște reguli, reguli universale de comportament
în societate, care implică o conduită morală şi o prezenţă fizică. Aceasta trebuie să fie în armonie cu mediul
din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convieţuire, bazate pe respectul reciproc.
Modul în care ne prezentăm, vorbim sau reacţionăm le dezvăluie celorlalți mentalitatea, educaţia,
cultura și caracterul nostru.
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un anumit context, însă, cu toții știm că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în mare măsură comportamentul și caracterul viitorului adult.
Imediat după naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale
afective, motrice şi intelectuale. Indiferent dacă, lucrurile, aparent, decurg „de la sine”, pot exista factori
perturbatori ce au drept scop influenţarea acestei dezvoltări, pe toate palierele sale. Totuși o parte din aceşti
factori ţin strict de mediul familial şi de modul în care copilul intră în contact cu lumea din jur, raportânduse la aceasta .
Educația primită în familie, poate fi creionată astfel:
* Salutul- prima normă de conduită învăţată în familie. În această etapa, copilul poate saluta prin
fluturarea mâinii continuând apoi cu „Bună ziua !”.
*Comportamentul în public.
Orice ieșire în spațiul public alături de un copil este bine ,,analizată” de cdei din jur.Un copil „bine
crescut” ştie să răspundă la întrebări, să susţină o conversaţia, aşteaptându-și rândul fără să întrerupă pe cel
care vorbeşte.
*Comportamentul cu prietenii.
Jocurile copiilor sunt experienţe care îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Acestea reprezintă
modalitatea de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Orice copil „bine crescut” îşi respectă
partenerii de joacă, conformându-se regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
*Înţelegerea și respectarea normelor sociale.
O bună creştere implică cunoaşterea şi aplicarea unor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie
să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „Te rog !”, „Mulţumesc !” şi
„Cu plăcere !”.
O înțelegere a normelor sociale înseamnă neîncălcarea drepturilor celorlalţi, respectarea simbolurilor,
credinţelor şi valorilor noastre şi ale celor de lângă noi.
*Manierele la masă- buna conduită
O bună creştere presupune folosirea corectă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei care
serveşte masa.Aceste deprinderi trebuie a fi învățate încă de timpuriu.
*Recunoaşterea greşelilor – un pas spre un om mai bun
Expresii precum :„Îmi pare rău !” /„Te rog !”, pot fi folosite de orice copil, dar pentru aceasta el are
nevoie să audă aceste expresii şi din partea adulţilor din jurul lui.În acest mod el va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
*Tact şi toleranţă-de mine depinde ce valori morale și sociale vreau să dețin
Ținând cont de faptul că trăim într-o societate în care nu mai sunt promovate valorile morale,
compasiunea și toleranța, un copil „bine crescut” trebuie să învețe sau poate învaţa de la părinţi că a râde
de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. De
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aceea crescând într-un mediu sănătos ,copilul va putea face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi spiritul
de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni.
Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad
de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din
regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare
emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.
Există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm copilului nostru,iar
eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.
Gradinița, Școala sau oricare altă Instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de
acasă, acestea doar o pot perpetua.
BIBLIOGRAFIE:
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“ EU DIN DRAGOSTE-ȚI ȘOPTESC: MAMA DRAGĂ, TE IUBESC!”
PROIECT TEMATIC GRUPA MIJLOCIE PERIOADA: 1-5.O3.2021
PROF. COJOLEANCĂ RALUCA- ELENA
CENTRUL DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,SFÂNTUL ANDREI”
GURA HUMORULUI
ARGUMENT
Proiectul a fost declanşat printr-o discuţie începută de către copii si educatoare, când unul dintre ei a
adus la grădiniță un buchet de ghiocei. Răspunzând interesului copiilor în privinţa ghioceilor şi a zilei de 8
Martie, am planificat proiectul tematic ,,Eu cu dragoste-ți șoptesc: mamă dragă, te iubesc!”.
OBIECTIVELE DE REFERINTA:
DLC: *Să transmită mesaje simple *Să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
*Să formuleze întrebări legate de imaginile prezentate.
DS:*Să recunoască ghiocelul și părțile componente *Să realizeze corespondența obiecte și cifre în
limitele 1-4;
DOS:*Să aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu normele
cunoscute;
DEC: *Să intoneze cântece pentru copii/mama; *Să exprime prin mișcare starea sufletească creată
de muzică;*Să recunoască/ să denumească materialele necesare realizării unor lucrării;*Să diferențieze
materiale și instrumente de lucru, aplicând reguli de utilizare a acestora;
DPM:* Să răspundă motric la o comandă dată;*Să respecte regulile și indicațiile primite;*Să
pornească /să se oprească la un semnal dat;
CREAREA CENTRULUI TEMATIC:
Într-un colţ al sălii de grupă va fi amenajat centrul tematic, unde se vor pune la dispoziţia copiilor
materialele pregătite de către educatoare.
SCRISOARE DE INTENȚIE CĂTRE PĂRINȚI
Dragi mămici,
Preșcolarii grupei mijlocii vor desfășura săptămâna aceasta un proiect plin de sensibilitate, pe care lam numit,,Eu cu dragoste-ti soptesc: mama draga, te iubesc!”.Vă rugăm să ne sprijiniți în acest sens
aducând la grădiniță materialele potrivite acestei teme,ca de exemplu:albume cu fotografii de familie,
reviste, ilustrații, felicitări, cărți cu poezii închinate mamei, CD-uri cu cântece, etc. și vă rugăm să foți
alături de noi pe parcursul derulării proiectului.
Vă mulțumim! Copiii grupei și doamna educatoare.
CENTRE DE INTERES DESCHISE SI MATERIALE PUSE LA DISPOZITIA COPIILOR
BIBLIOTECA :imagini cu ghiocei, cărți și reviste cu mămici și copii ;albume cu poze cu mama ;
fișe de lucru
ARTA creioane colorate ; coli de hârtie ; acuarele ; hârtie glace ; lipici ; plastilină ;planșete ; cărți de
colorat ;fișe pentru colorat, laptop.
JOC DE ROL :șorțulețe;stropitori;flori de primăvară ;trusa de bucatarie ;căsuța păpușii,etc.
CONSTRUCTIICuburi din plastic si din carton;trusa – Lego.
STIINTAilustratii ce reprezinta munca mamei ; inimioare și cifre de la 1 la 4 ;
JOC DE MASA Puzzle cu ghiocei;Din jumătăți- întreg; fișe
INVENTAR DE PROBLEME
CE ŞTIU COPIII:- Mama ne iubește si noi o iubim pe ea; - Mama este buna; - Mama ne- ngrijește;Mama merge la serviciu; - Mama face curățenie;
CE VOR SĂ AFLE COPIII:- De ce nu stă mereu cu noi acasă?;- De ce se supară atunci când facem
rele?- Are timp pentru odihnă?;- Noi putem să o ajutăm?;- Ce bucurii și surprize ii putem face mamei? -De
ce se sărbătorește în luna martie, ziua mamelor din lumea-ntreagă?
RESURSE UMANE – copiii, educatoarea, părinţii.
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DERULAREA PROIECTULUI
- am consultat materialele de specialitate şi am luat legătura cu părinţii care ne vor ajuta cu ghiocei si
alte flori de primăvară;
- am adaptat toată informaţia la nivelul de înţelegere al copiilor;
- am amenajat sectoarele în grupă pentru a atrage şi mai mult copiii la activitate.
EVALUAREA PROIECTULUI
Împreună cu copiii grupei vom confecţiona mărţişoare şi felicitări, pe care le vom dărui mamelor
PLANIFICAREA SĂPTĂMÂNALĂ
ZIUA
ACTIVITĂŢI DE INVATARE- DIMINEATA
Întâlnirea de dimineață „Aceasta e mama mea”
Luni
Rutine: „Mama draga, te iubesc!” (deprinderea de a-si manifesta
01.03.2021
ADP dragostea )
Tranziții: „Hai veniți frați și surori”- joc cu text si cant
BIBLIOTECA – „Citim imagini despre primăvară”
ALA1
CONSTRUCTII – „Lădiţe pentru ghiocei”
ADE
DS1: „Ghiocelul”- observare
ALA2
„Du scrisoarea mamei!”- ștafeta
Întâlnirea de dimineață: „Mulțumesc, iubită mamă!”
ADP
Rutine: „ Ne pregătim pentru activități”- deprinderi de ordine,
Marți
disciplina, autoservire.
Tranziții: Puișori, veniți la mama!”- joc de grupare
02.03.2021
ALA1
STIINTA – „Munca mamei mele”- lectura după imagini
JOC DE ROL – „Astăzi sunt mămică”
ADE
DLC+DEC1: „Cea mai scumpa de pe lume”, de N. Stănescu,
memorizare și desen
ALA2
„ Mama își caută puiul” Joc distractiv
ADP
Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, fluturași veseli!”
Rutine: „Știm să facem o urare?- (deprinderea de a face urări)
Miercuri
Tranzitii: „Ce face mama?”- joc imitativ
03.03.2021
ALA1
A RTA – „Coloram? / Pictam ghiocei pentru mama”
JOC DE MASA: „Ghiocelul”- puzzle JOC DE ROL: „De-a
grădinarii”
ADE
DEC2: „E ziua ta, mamico’- invatare cantec
ALA2
„Copilasi, veniti la mama!”- joc de mișcare
ADP
Întâlnirea de dimineață: „Este primăvară”
Joi
Rutine: „Stiu sa ofer flori (deprinderea de a oferi)
04.03.2021
Tranzitii: „Tot mereu eu ma gandesc, cum sa-ti spun ca te
iubesc!”- recitativ ritmic
ALA1
BIBLIOTECA – „Răsfoim cărți cu imagini cu si despre mama”
JOC DE ROL– „La florărie”
ADE
DS2: „Patru inimi de-aș avea, eu pe toate ți le-aș da!”- exerciții
cu material individual
ALA2
„Culegem flori pentru mama”
ADP
Întâlnirea de dimineață: „Ce surpriza ai pregatit pentru mama?
Vineri
Rutine: ”Zambeste si multumeste” (deprinderea de a relationa cu
05.03.2021
ceilalti)
Tranzitii: „Randuri- randuri, ghiocei, cate doi si cate trei”- mers
in formatie de doi si trei
ALA1
ARTA- „Modelam mărgele pentru mama” CONSTRUCTII –
„Curtea bunicii”
ADE
DPM: „Ghiocei mesageri”- gimnastica ritmica cu obiecte
ALA2
„Buchetele”- Joc de mișcare și grupare
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CEI 7 ANI DE ACASA – TEMELIA SUCCESULUI ȘCOLAR
PIP. COLIȚĂ RODICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA FARAGO” CRAIOVA
“Scoala are un rol important in educatia copiilor, insa cel mai mult conteaza lectiile primite in
familie.”
De ce este importanta familia in educatia copiilor? Pentru ca are o influenta deosebita asupra copiilor,
care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viata,
societate si natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viata lor, decat de la profesori sau necunoscuti.
De asemenea, familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere
intelectual, cat si fizic, moral si estetic. Parintii sunt cei care de cele mai multe ori asigura hrana si celelalte
elemente necesare copiilor: hainute, carti, rechizite, jucarii, ceea ce ii determina pe cei mici sa inteleaga ca
au datoria sa implineasca asteptarile pe care le au adultii de la ei.
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice
a copilului, prin asigurarea unor activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca
depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului
şi aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea.
Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
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
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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 (extinse) le oferă.
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.
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.
Bibliografie:
„Sănătatea și educația, domenii de convergență”, București, 2011
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FAMILIA ÎN EDUCAŢIA COPILULUI
PROF. ÎNV. PREŞ. COLŢAN ANA -LIA
GRĂDINIŢA P.P. RIKI – PRIKI, REŞIŢA
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.
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 asemanător.
Pentru conturarea unei personalităţi de succes familia trebuie să colaboreze cu grădiniţa/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 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,portivit 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.
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 “personalitaşii 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”.
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.
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.
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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 cumpararea unor cărţi care să pună bazele
unei mici biblioteci. Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică ,iar plăcerea de a citi – o
necesitate dorită şi tăită ,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.
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.
Bibliografie:
Elena Bonchiş, Familia şi rolul ei în educaţia copilului
Jean Piaget, Psihologia copilului
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ABORDAREA POZITIVĂ A COMPORTAMENTELOR COPIILOR
PROF. COMȘA MARIA-DIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TUDOR VLADIMIRESCU”, TÎRGU-MUREȘ
Disciplinarea pozitivă presupune comunicarea clară a așteptărilor tale ca părinte, a regulilor și a
limitelor, a ce se întâmplă dacă încalcă aceste reguli. Dezvoltă copiilor abilități de viață, îi ajută să facă față
provocărilor vieții, pentru că le arată cum se pot comporta adecvat și le dezvoltă încrederea în sine. Oferă
soluții pe termen lung și îi ajută să ajungă, treptat, la auto-disciplină. Se referă la construirea unei relații
între tine și copilul tău, bazată pe respect reciproc, dragoste și încredere. Înseamnă să îți înveți copilul să
fie nonviolent, politicos, atent la ce simte celălalt, să se respecte pe sine și pe celălalt.
METODE PENTRU ACORDAREA ATENȚIEI POZITIVE
TIMPUL SPECIAL
 Rezervaţi-vă zilnic un timp special petrecut singur/ă cu fiecare copil în parte.
 Timpul acesta trebuie să fie destul de regulat astfel încât copilul să se bazeze pe el.
 Timpul trebuie să fie centrat asupra dorinţelor şi nevoilor copilului.
ARĂTAŢI APROBARE
 Când vedeţi copiii făcând ceva bun, arătaţi-vă aprobarea.
 Explicaţi motivul pentru care comportamentul respectiv este important.
 Scopul arătării aprobării este să vă încurajeze copilul să continue un comportament anume.
ŞAPTE PAŞI PENTRU ÎNCURAJAREA COMPORTAMENTULUI POZITIV
1. Observaţi.
2. Acordaţi atenţie apropiată.
3. Stabiliţi un bun contact vizual.
4. Zâmbiţi!
5. Lăudaţi comportamentul.
6. Fiţi afectuos. (Aceasta poate include semne de afecţiune ca de exemplu o mână pusă pe umăr sau
o îmbrăţişare.)
7. Repetaţi mesajul într-o manieră diferită.
PĂRINȚII CARE OFERĂ CĂLDURĂ
 Le arată copiilor că sunt iubiți, chiar și când fac ceva greșit;
 Îi alină când le este teamă sau când se simt răniți;
 Privesc situația prin ochii copiilor;
 Petrec timp împreună și râd cu ei;
 Îi sprijină când trebuie să facă față provocărilor;
 Îi incurajează când au ceva dificil de realizat;
 Le spun și le arată că îi iubesc;
 Le spun și le arată că au încredere în ei.
PĂRINȚII OFERĂ STRUCTURĂ
 Fiind un model pozitiv pentru copii și ghidându-i;
 Explicându-le motivele pentru stabilirea regulilor și implicând copiii în stabilirea regulilor;
 Spunându-le ce se așteaptă de la ei și cum pot face față;
 Explicându-le propriul punct de vedere și ascultând punctul lor de vedere;
 Ajutând copiii să găsească mijloace prin care să își repare greșelile, într-un mod care să îi ajute să
învețe;
 Învățându-i despre efectele acțiunilor lor asupra celorlalte persoane;
 Pregătindu-i pentru situațiile dificile;
 Oferind copiilor informația de care au nevoie pentru a lua decizii bune.
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ȘTIAȚI CĂ...
 Dacă trăiesc în toleranță, copiii învață răbdarea.
 Dacă trăiesc în laudă, copiii învață prețuirea.
 Dacă trăiesc în acceptare, copiii învață să iubească.
 Dacă trăiesc în aprobare, copiii învață să se placă pe sine.
 Dacă trăiesc înconjurați de siguranță, copiii învață să aibă încredere în ei și în ceilalți.
(D. Law, R. Harris – Copiii învață ce trăiesc)
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EDUCAȚIA ȘI CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR, CORÂCI IOANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRUȘEȚ
,,Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat la școală ”
Albert Einstein
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de -acasă, deoarece copiii sunt incluși în
diverse forme educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii:
,,normele de conduită se învață în familie”.
Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea
prin imitare decât printr-un comportament conștient, iar vârsta primei copilării este esențială în
conturarea și achiziția normelor unui comportament social corect.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile
sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl
îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre
lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar
trebuinţelor şi dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la
viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă
ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor,
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse
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aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii,
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă
într-un univers pe care-l creează părinţii.
BIBLIOGRAFIE
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI
PROF. CORNEA ANGELICA RALUCA
Educarea corectă a copilului începe din familie, părinții având un rol important în acest proces de
lungă durată. Comunicarea permanentă și atenția pe care părinții trebuie să le ofere din plin copiilor vor fi
abordate neapărat într-o manieră constructivă, încă de la naștere. Există părinți care încearcă să facă
educație prin amenințări, pedepse fizice, țipete și jigniri, considerând că, dacă vor fi mai blânzi, atunci își
vor pierde din autoritate. Relația sănătoasă părinte-copil poate deveni realitate cu răbdare și iubire.
Educația copilului începe încă de la naștere. Familia exercită o influență adâncă asupra copiilor, care
acumulează din mediul familial cunoștințe, atitudini, deprinderi, modele și obișnuințe de comportament.
Astfel, educația corectă a copilului reprezintă cheia succesului în viață, fiind utilă în cadrul procesului de
maturizare.
Părinții sunt cei care iau decizii ce influențează copiilor. Pentru a educa un copil în direcția bună,
părinții trebuie să-i îndrume cu multă înțelepciune, să nu fie prea permisivi și să le refuze accesul la anumite
lucruri și să le spună „Nu”. De asemenea, tot în seama educației parentale cade și crearea unui set de reguli
și limite pe care copiii trebuie să le aibă. Dacă nu vor fi aplicate, aceștia vor ajunge să creadă că întreaga
lume se învârte în jurul lor. Educația corectă a copilului reprezintă cheia succesului în viață, fiind utilă în
cadrul procesului de maturizare.
Părinții trebuie să fie parteneri de încredere în educarea copiilor și sunt obligați să creeze un mediul
familial echilibrat, prielnic dezvoltării și educării copiilor. De exemplu, să interacționeze permanent și
corect cu cei mici, să înțeleagă gândurile și sentimentele acestora în diferite situații, să caute mereu o soluție
la toate problemele care se ivesc și să renunțe la abordarea punitivă a unui conflict.
Deciziile părinților influențează personalitatea copilului. Dacă îi vor oferi tot ce își dorește, nu va
crește un copil responsabil. De asemenea, este important să le ofere posibilitatea de a-și dezvolta empatia,
să înțeleagă, să respecte și să prețuiască opiniile celor din jur. Pe parcurs, aceștia vor înțelege care sunt
responsabilitățile în familie, vor avea de îndeplinit anumite activități fără recompense, în mod voluntar.
Este necesar ca părinții să le permită să ia singuri anumite hotărâri, evident, unele decizii potrivite vârstei,
apoi să le ceară socoteală pentru ceea ce fac și pentru alegerile pentru care au optat. Copiii trebuie să învețe
să recunoască și să aprecieze lucrurile, oamenii și oportunitățile. Un exemplu bun poate să-i ajute în acest
sens. Regulile și limitele sunt esențiale pentru educația în familie, pentru că ele îi vor învăța cum să
reușească în viață, trecând peste frustrări și dezamăgiri. Dacă regulile nu sunt impuse, atunci vor face ce
vor dori după propria minte.
De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre
lume și viață, despre fenomene din natură și societate, copilul le primește din familie. Astfel, prin
comunicarea continuă cu membrii familiei, el își însușește limbajul, care cu timpul devine un puternic
instrument al dezvoltării sale psihice. Părinții vor fi atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, le vor
corecta vorbirea, le vor îmbogăți vocabularul, îi vor învăța să se exprime corect și coerent. Părinții trebuie
să acorde o mare atenție întrebărilor copiilor, semn sigur al dezvoltării lor intelectuale, al manifestării active
a setei de cunoaștere, al curiozității lor cu privire la originea lucrurilor din jur. În familie, copiii își însușesc
primele cunoștințe, își formează primele reprezentări și dobândesc experiențe morale. Părinții îi învață de
timpuriu pe copii să înțeleagă ce este bine și ce este rău, ce este permis și ce este interzis. Pentru unele
acțiuni, copiii sunt încurajați și lăudați, iar pentru altele sunt dojeniți de către părinți.
Procesul educării morale a copilului este de lungă durată, deși începe încă din familie. Deprinderile
de comportare civilizată, atitudinile copilului față de alții exprimă de fapt atmosfera morală în care el a fost
crescut în familie, sfaturile și îndemnurile pe care le-a primit de la părinți, exemplul personal pe care i l-au
dat prin atitudinile și faptele lor de conduită.
În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații juste între membrii familiei. Ceea
ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciprocă dintre membrii familiei,
dragostea părintească rațională față de copii, consecvența și unitatea cerințelor pe care le formulează părinții

604

și ceilalți membri ai familiei față de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele
lor, încât devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, părinții își iubesc copiii, le poartă de grijă,
muncesc pentru ei și participă la toate bucuriile și supărările lor. Dar această dragoste nu trebuie să fie
oarbă. Părinții care se manifestă astfel față de copiii lor, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile,
nu se bucură de nici un fel de respect și autoritate în fața acestora.
Experiența educației în familie arată că acolo unde copiii sunt scutiți de orice fel de griji și eforturi,
ei devin egoiști, nu își iubesc cu adevărat părinții, se înstrăineaza de ei și nu le dau o mână de ajutor atunci
când se întâmplă să treacă prin unele încercări. O problemă aparte a educației în familie o constituie copilul
unic. Nu e de mirare că părinții concentrează toată grija și dragostea asupra singurului lor copil. Dar această
dăruire afectivă pe deplin explicabilă trebuie totuși supusă unui control rațional.
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.
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EDUCAȚIA IN FAMILIE
PROF. ED FIZICĂ ȘI SPORT CORNEA MARE IOANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOCOND,JUD.SATU MARE
Educația în familie este o componentă importantă în formarea fiecărui copil. Niciun părinte nu-şi
doreşte ca fiul/ fiica să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. Şi, evident, fiecare părinte ar
vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând de la
comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau
în vizită la rude.
Diversele forme educaţionale încep încă de la vârste foarte fragede, rămâne însă ideea că normele de
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient,iar vârsta primei copilării este
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect.
Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja
deprinse din familie.
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de părinţi, depinde ca
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe
care părinţii, i-o dau. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric
obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani
de-acasă”.
Regulile de bune maniere se însușesc încă din prima copilărie. Atunci învăță copilul să interacționeze
cu oamenii din jur, să salute, să se prezinte, să mulțumească, să roage frumos când cere ceva, să mănânce
cu gura închisă, să nu vorbească la masă, să nu facă comentarii răutăcioase cu voce tare, să nu se scobească
în nas, să își ceară scuze când greșeste, să pună mâna la gură când căscă, să nu întrerupă o conversație deja
începută, să răspundă politicos, să nu insulte etc. Toate celelalte vin să completeze acest bagaj dobândit în
primii 7 ani de acasă.
Este important să le fim modele copiilor noștri. În caz contrar, dacă noi le cerem una,dar alta facem,
vor fi confuzi. Până la urmă, vor sfârși în a ne imita, nu a ne asculta.
De asemenea s-a constatat că familia are o importanță deosebită în educatia copiilor pentru ca are o
influenta deosebita asupra acestora, ei dobândind mult mai repede și mai ușor cunoștinte despre obiceiuri
comportamentale, stil de viață, societate și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât
de la profesori sau necunoscuți.
Prin educația pe care le-o dau copiilor lor, părintii au datoria de a le forma acestora conștiinta,
caracterul, voința, personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor
Părinții alături de profesori au un impact major în dezvoltarea elevilor, a viitorilor adulți de mâine.
Echipa părinte-copil-profesor e necesar să fie bine închegată și rolurile bine stabilite la fel ca și într-o
familie. Școala trebuie să reprezinte locul în care elevul să își însușească cunoștințe atât teoretice cât și
practice
Şcoala şi familia
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.
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
• Implicarea părinţilor în manifestări culturale ale şcolii şi activităţi recreative
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• Voluntariatul
• Asociaţiile de părinţi
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor
comportamente,atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important
cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.
BIBLIOGRAFIE:
• Golu, M. ,,, Fundamentele pedagogiei”, Editura Fundației România de Mâine, București, 2000;
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ROLURILE CHEIE ALE PĂRINȚILOR ÎN EDUCAȚIE
(REFERAT)
PROF. COSACU MARIA-CLAUDIA
SC. GIMN. NICOLAE TOMOVICI-PLOPSOR, LOC. PLOPSORU, GORJ
Educația începe acasă, continuă la școală și influențează întreaga noastră viață.
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, din această cauză,
extrem de puternică şi – din multe puncte de vedere – de neînlocuit.
Considerată în substanţialitatea efectelor pe care le produce, familia îndeplineşte importante
funcţiuni în procesul general al integrării copilului în mediul social, fapt ce se reflectă asupra dezvoltării
sale:
- creează o dependenţă absolută a copilului de membrii microgrupului familial : din punct de vedere
fizic, psihic, material ;
- datorită profunzimii relaţiilor de tip afectiv, impactul emoţional pe care îl exercită este maxim ;
- familia oferă primele modele comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi (nu
întotdeauna bine conştientizate şi nici întotdeauna pozitive în conţinut);
- familia creează o anumită matrice existenţială, un stil comportamental care se imprimă asupra
întregii evoluţii a individului şi care va genera, de asemenea, rezistenţă la schimbările ulterioare care se
impun;
- influenţa educativă pe care o exercită familia este implicită, face parte integrantă din viaţă.
Rolul părintelui în existenţa copilului este fundamental, dar numai în măsura în care el găseşte forţa
şi secretul de a lansa pe traiectoria vieţii un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat, bun şi, prin
aceasta, predispus la o anume fericire.
Părintele nu are dreptul şi nu poate să se substituie copilului său, pe care trebuie să-l perceapă de la
bun început ca pe o fiinţă autonomă, rolul său fiind acela de a-i facilita, stimula şi consolida manifestarea
autonomiei şi eficienţei 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 educaţie a copilului este necesară conlucrarea familiei cu școala. Buna cunoaştere a
ceea ce copilul trebuie să primească şi primeşte concret din partea familiei, conjugată cu o muncă metodică
pe baze ştiinţifice, din școală, în condiţiile unei bune colaborări permanente dintre familie şi școală, al unei
îndrumări suficiente a familiei reprezintă pârghii de bază în munca de formare a şcolarului.
“Un copil educat numai la școală este un copil needucat.”- George Santayana (filozof, eseist și
scriitor de origine spaniolă)
Implicarea părinților în educația copiilor este asociată cu rezultate mai bune ale acestora la școală.
Unul dintre cele mai ample studii asupra implicării părinților în educația copiilor a fost realizat în 2009,
când o dată cu testele PISA la care au participat adolescenți din 13 țări, au fost completate de către părinti
și chestionare privind implicarea lor în educația copiilor.
Concluziile studiului au arătat că unele forme ale implicării părinților în educația copiilor sunt
asociate cu anumite rezultate cognitive (cât de bine citesc copiii, de exemplu), în timp ce alte forme de
implicare sunt asociate cu rezultate noncognitive (cât de mult le place copiilor să citească, de exemplu).
Țările în care părinții au participat la acest studiu au fost: Croația, Danemarca, Germania, China,
Ungaria, Italia, Coreea de Sud, Lituania, Macao-China, Noua Zeelandă, Panama, Portugalia, Qatar.
Cum este definită implicarea părinților în educația copiilor: timpul și efortul direct pe care părinții le
dedică evoluției academice și generale a copiilor lor.
Care sunt comportamentele prin care se implică în educația copiilor lor părinții participanți la studiu?
• În primii ani de școală (grădiniță, clasa pregătitoare și clasa I):
- Le citesc și le spun povești copiilor.
- Cântă cântece împreună cu copiii.
- Se joacă cu jucării în formă de litere.
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- Vorbesc despre lucrurile pe care părinții le-au citit sau le-au făcut.
- Se joacă jocuri de cuvinte.
- Scriu litere și cuvinte.
- Citesc cu voce tare etichete și alte texte scurte.
• Implicarea părinților în activitatea de la școală:
- Discută cu învățătorul despre comportamentul și progresul copilului, atât la inițiativa părintelui, cât
și la inițiativa cadrului didactic.
- Fac voluntariat la școală în diverse activități.
- Ajută cadrul didactic în timpul activității de predare.
- Participă la orele copilului ca invitați.
- Participă la ședințele consiliului de părinți sau în diverse alte asociații ale părinților din școală.
• Implicarea părinților acasă, legată de învățare:
- Discută cu copilul despre cum se descurcă la școală.
- Îl ajută pe copil cu temele.
• Implicarea părinților acasă, non-academică:
- Discută cu copilul despre probleme sociale și politice.
- Discută despre filme, cărți sau programe de televiziune.
- Iau cel puțin o masă împreună cu copilul.
- Petrec timpul stând de vorbă cu copilul.
- Merg la librărie sau la bibiliotecă împreună cu copilul.
- Vorbesc cu copilul despre ce citește acesta.
• Obiceiurile de lectură ale părinților:
- Părinții își petrec timpul liber citind acasă.
- Părinții consideră lectura un hobby.
- Părinții se bucură de primirea cărților cadou.
- Părinților le place să meargă la librărie sau la bibliotecă.
- Părinții nu consideră lectura o pierdere de vreme.
Iată cele mai importante concluzii ale studiului:
 Potrivit studiului PISA, în toate țările în care a fost aplicat chestionarul, copiii ai căror părinți stau
de vorbă mai mult cu ei despre subiecte legate de școală, cărți, filme sau programe de televiziune sau despre
subiecte generale au rezultate mai bune la testele de citire și matematică.
 Efectele implicării părinților în educația copiilor sunt pozitive dacă lasă loc pentru decizii
autonome, dacă se concentrează asupra procesului și dacă se bazează pe convingeri pozitive despre
potențialul copilului.
 Însă efectele implicării părinților sunt negative dacă aceasta ia forma controlului, este concentrată
pe persoana copilului și presupune convingeri negative despre potențialul copilului.
 Adolescenții ai căror părinți s-au implicat din primii ani de școală în educația lor au avut rezultate
mai bune la testele de citire și erau mai motivați să citească. Această asociere a fost mai puternică atunci
când implicarea părinților în primii ani de școală a constat în conversații, lectură și relatarea de povești.
 Copiii ai căror părinți sunt pasionați de lectură și petrec timpul liber citind au mai multe șanse să
fie la rândul lor cititori, indiferent de statutul socioeconomic al familiei.
Studiile de acest fel arată cât de simplu poate fi ca părinții să influențeze rezultatele academice și
evoluția pozitivă a copiilor lor.
"Căci ei vor fi în lume şi în viaţă,
Aşa cum noi le-am spus şi arătat,
Iar ei, la fel vor da povaţă
Şi-un lung popor e-acum de noi format."(Traian Dorz).
Sursa:
• www.didactic.ro
• www.suntparinte.ro
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. PREȘC. VLAD CODRUȚA
PROF. ÎNV. PREȘC. CHEBARUȘ RALUCA-MARIA
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBINUȚELE”, BUCUREȘTI
„Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie.
Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.”
Jean Jacques Rousseau
Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin
comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de
bine au fost explicate regulile de bune maniere.
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.
În acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor, atenţionând 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 cu precizie de 90%.
Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să fie explicate pe etape. Dacă
micuţul vă cere o jucărie, obişnuiţi-l să spună, printre primele cuvinte, formulele de politeţe: „te rog”,
„poftim”, „mulţumesc”. De asemenea, aduceţi-i cât mai multe exemple concrete, de preferat în momentele
în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa insistaţi până acestea vor deveni o obişnuinţă.
La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată.
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa
mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.”
Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine.
Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta
nu înseamnă că permanent vom fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru
că ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă, va trebui să ne impunem anumite
restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte
atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este nevoie de însuşirea
responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează,
interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat,
acceptat ori nu în societate.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de
competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii.
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.
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„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
Bibliografie
Educaţia timpurie în România, (2004) Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde,
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
Vrăsmaş Ecaterina Adina, (2002) Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti,
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. CHERAN MARIANA MIRELA,
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA, ROSIORI DE VEDE
Cei 7 ani de acasă sunt acum de fapt cei 6 ani...6 ani petrecuți alături de părinți și bunici în familie,
într-un climat ce se dorește a fi unul de pace și armonie, un climat care să-i favorizeze copilului o dezvoltare
fizică și psihică armonioasă. Familiei i se adaugă grădinița care joacă un rol deosebit de important în
dezvoltarea pruncului și în integrarea lui ulterioară în școală și societate. Un copil care are cei 7 ani de
acasă, este un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios
cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Educația, principiile morale, buna cuviință, bunele maniere sunt cheia
succesului pentru un copil care va intra în școală. Aceste norme de comportament vor face diferența între
un copil și altul care este văduvit de grija și atenția părinților și a bunicilor, un copil de obicei neglijat, uitat,
lăsat să se descurce singur într-o lume care nu oferă prea mult. Copilăria reprezintă cea mai fericită etapă
din viața unui om! Este momentul jocului și al descoperirilor, al permisiunii, perioada propice educării,
formării și instruirii caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale
copilului şi de protecţia acestuia, având o influenţă atât de mare, încât urmele ei rămân uneori, întipărite
pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia. Un copil care duce lipsă de confort psihic și afectiv
va fi pe viitor un tânăr și un adult neîncrezător în propriile forțe, un om cu teamă de viitor, cu îndoieli.
Familia este cea care trebuie să încurajeze trăirile copilului, curiozitatea sa, dorința de a explora mediul,
buna cuviință, bunele maniere. Totodată familia trebuie să fie modelul demn de urmat pentru copil. În sânul
familiei, copilul trebuie să se regăsească pe sine, să găsească răspunsurile la întrebările care îl frământă, să
depășească anumite obstacole, să-și găsească refugiul atunci când se simte amenințat. Influenţele educative
pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin acţiuni mai mult sau mai puţin
dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. Modelele de conduită oferite de
părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită
influenţele educaţionale, reprezintă 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. Educația copilului trebuie făcută cu grijă și afecțiune de către familie, solicitându-i-se să
rezolve sarcini conform vârstei și puterii lui, nesolicitându-l peste măsură. In familie se formează primele
deprinderi de viață sănătoasă ale copilului, conduita igienică personală și colectivă, altruismul,
responsabilitatea, dragostea pentru frumos, toate acestea constituind un bagaj util integrarii ulterioare în
viața de școlar, „bagajul celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului alături de părinţii și bunicii săi, posibil alături
de frați mai mari, toate activităţile care se desfăşoară împreună cu aceștia consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. Când intră în școală copilul
va adăuga bagajului său noi cunoștințe, deprinderi și abilități care vor face din el omul capabil să ducă o
viață independentă. Cei 7 ani de acasă vor rămâne temelia vieții lui pe care va clădi apoi noi și noi etaje,
cucerind astfel lumea și devenind adultul puternic, sigur pe sine, model pentru proprii copii.
BIBLIOGRAFIE
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAŢIONAL „CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!”
EDUCAȚIA DE ACASA- UN BUN NECESAR
PROF. CHIHAIA CERASELA
LICEUL TEHNOLOGIC „EREMIA GRIGORESCU” TG. BUJOR
Părinții sunt primii educatori ai copilului lor, prin urmare, îl cunosc cel mai bine. Pentru profesori,
provocarea este de a căuta complementaritatea acțiunii cu familia, care va fi o sursă de bogăție și eficiență.
Consider că sintagma ”Cei șapte ani de-acasă” capătă o dimensiune definitorie care își lasă amprenta
sau ar trebui să își lase amprenta pe comportamentul viitorului adult. Părinții au un impact durabil asupra
învățării copiilor. Rolul acestora în creșterea copiilor este o cheie a succesului lor.
Este bine cunoscut că atunci când părinții sunt implicați în educația copiilor lor, aceștia sunt mai
implicați în activitățile școlare, rămân mai mult la școală și obțin rezultate mai bune de învățare. De
asemenea, se traduce prin beneficii economice și sociale pe termen mai lung.
Copiii sunt oglinda părinților lor. Dacă familia își îndeplinește în mod corespunzător misiunea de a
oferi o educație bună descendenților lor, vor reuși fără îndoială în viața lor. Cu mult înainte de a se confrunta
cu realitatea dură a vieții în societate, copiii trec printr-o primă etapă, care este viața în coconul familiei.
Aici își vor începe educația și le vor fi insuflate primele valori care îi vor face să devină sau nu oameni
buni. Nu există un părinte „bun” sau un părinte „perfect”. Mai presus de toate, cel mic are nevoie de
dragoste, atenție și bunătate. Pentru a transmite valorile morale esențiale acestuia în viitoarea sa viață
socială, este importantă încredere în dragostea transmisă.
Dotarea genetică este un factor determinant și determinat în asimilarea de către copil a valorilor
educaționale transmise de către familie în cei șapte ani, acasă! Foare important este nivelul de cultură și de
educație al familiei din care provine copilul. Familiile cu un statut educațional modest vor transmite
standarde educaționale cu o oarecare doză de alterare a importanței sau priorităților valorilor. Multe familii
nu pun mare accent pe anumite valori. Pe când în familiile cu standarde educaționale solide, cu valori
morale temeinic însușite în comportamente bazate pe principii cristalizate, pe convingeri de viață bine
orânduite și de tradiție, atunci și copilul nu are cum să se abată de la a însuși temeinic aceste principii, așa
cum la rândul lor au fost transmise părinților lor de către bunici.
Ca să exemplific în scurte idei, foarte importante sunt limbajul, comunicarea din familie. Un copil
care vede acasă o civilizată și o bună comunicare între părinți și alți membri ai familiei, va însuși o
comunicare pe măsură. Se transmit astfel informații într-un mod, coerent și fără ton ridicat, fără tensiuni și
certuri, copilul putând însuși paternuri comunicaționale pe măsură.
În medii ostile din punct de vedere comunicațional, copiii însușesc prin imitație grave erori în a
comunica, ori dimpotrivă se izolează, devin anxioși, nesiguri pe ei, evită să își angreneze personalitatea în
discuții specifice, pentru că nu îndrăznesc, nu au bagajul minim necesar specific acestei perioade însușit
corespunzător, simțindu-se saltul peste perioada în care copilul punea întrebarea atotștiută „de ce?”, pentru
că nimeni nu i-a argumentat din lipsă de timp, din lipsă de preocupare, din cauza absenței principalilor
membri din familie, - mama și tata, pentru că ei erau la muncă în străinătate, iar bunicii nu existau sau nu
aveau suficiente resurse pentru a răspunde tututor de ce-urilor unui copil!
În perioada aceasta trebuie puse copilului primele cărămizi în raportarea sa la mediul familial, mediul
exterior familiei, mediul public, social, acolo se învață a se comporta în cadrul unui micro grup, ca apoi să
pătrundă în mediul preșcolar care e un alt grup, mult mai mare și mult mai bine organizat, unde altfel trebuie
să se raporteze ca membru, utilizândun alt limbaj, adaptându-se și respectând un program strict.
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Neglijarea de către părinți a acestei perioade nu duce decât la o debusolare în masă a ierarhizării
sistemului de valori la copil, care se află la început, el în cei șapte ani căutând să discearnă, la nivelul puterii
și capacității sale de înțelegere a primelor valori care îi vor fi de folos pe tot parcursul vieții.
Putem vorbi de un patern educațional utilizat pe tot parcursul vieții, și orice ieșire din acest standard
nu duce decât la adoptarea de către viitorul adult a unor comportamente care contravin acestor nescrise
norme educaționale, ajungându-se chiar și la acte antisociale.
Astfel, perioada celor șapte ani de-acasă poate fi considerată pentru noi toți o veritabilă carte de vizită,
cu care ne identificăm ca oameni, iar tristețea foarte mare intervine atunci când interacționăm cu o
diversitate de oameni care la modul cel mai vizibil, această etapă este atât de neglijent expusă, uneori
ostentativ, prea ostentativ pentru a putea fi trecută cu vederea și, mai ales corectată.
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O FAMILIE UNITA, UN COPIL IMPLINIT
PROF ÎNV PRIMAR CHIOREAN MARIA-CARMEN
ȘCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU”, TARNAVENI, MUREȘ
Pentru a se putea dezvolta în mod armonios, este vital pentru orice copil din lume să-și clădească o
imagine pozitivă asupra lui însuși, imagine cu care să facă față fiecărei etape din parcursul său, în fiecare
loc al dezvoltării sale, în fiecare moment important din povestea vieții sale. Cine are puteri nelimitate în a
juta copilul să-și construiască această imagine pozitivă asupra sa? Familia. Aici găsește copilul liantul
pentru fiecare strâmtoare, aici găsește echilibrul care-l face mereu un învingător, indiferent de poziția pe
care o ocupă pe scara reușitei.
Familia este nucleul societății, este parte din fundația pe care se constuiește viitorul unei națiuni și,
implicit, este fundația pe care se ridică triumfător copilul. Familia este primul univers al copilului și, în
același timp, este cea care traseasză liniile generale ce constituie universul adultului de mai târziu. Fiecare
familie are propriul sistem de valori, ancorat mai mult sau mai puțin la valorile societății, sistem care
dirijează evoluția copilului, deoarece acesta este parte integrată a sistemului său familial. Părinții care
conștientizeză uriașa importanță a propriilor lor fapte, înclinații, griji, pentru copilul lor, sunt părinții care
își controlează emoțiile așa încât să asigure un confort emoțional pentru minorul familiei, practic să-l ajute
să-și construiască acea imagine pozitivă asupra sa, să aibă instrumentele necesare care-l vor ajuta să devină
adultul bine înarmat și responsabil de propria stare de bine. Aceste familii promovează armonia, sprijinul
reciproc, sunt „familii unite” prin simplul fapt că au înțeles rolul părinților în lume. Copiii crescuți în
familiile unite sunt cei care reușesc să învețe cu mintea, cu inima și cu corpul. Învață în mod continuu
despre ei, despre cine sunt, știu exact care le sunt calitățile, defectele, capacitățile, talentele și știu să profite
de ele. A învăța despre cine ești înseamnă a putea să câștigi destulă încredere în tine pentru a îndrăzni să
acționezi, să încerci, să îți asumi riscuri. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să te arunci cu capul înainte în
orice direcție, după bunul plac.
Perioada copilăriei este cea în care se poate experimenta cel mai mult. Copiii se pot înșela, au dreptul
să-și schimbe părerea, să învețe din propriile greșeli înainte de a face alegeri „definitive”, iar familia este
leagănul acestor încercări nenumărate, este cea care sprijină copilul, îl ridică atunci când cade, îl lasă să
aleagă și să învețe din propriile greșeli. Familia care acceptă visurile propriului copil fără a le spulbera, îi
mărturisește o încredere nelimitată și, mai ales, îi oferă posibilitatea de a îndrăzni să se gândească la un
proiect, oricât de nerealist ar părea acesta și nu-i impune în mod inconștient proiectele sale. Copilul crescut
într-o astfel de familie, este viitorul adult capabil să ia decizii, să devină „punct de sprijin” pentru societate.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: CHIRA MIHAELA IOANA
GRADINIȚA P.P. ,,PITICOT” CIMPENI/ ALBA
Motto: „Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face
pianist.” Mihail Levine
Pentru a fi un părinte bun, nu există un standard care trebuie îndeplinit, însă ignorarea propriului
copil şi a problemelor sale nu ţin de atitudinea unui părinte model. Familia este prima instanţă educativă
care are o influenţă extrem de puternică asupra individului. Părinţii au un rol important în formarea socială
a copilului şi asigurarea unui echilibru emoţional şi afectiv. Tendinta societății actuale este de a se baza în
mod special pe grupul mic format din mama ,tata și copii .Părinții au un rol foarte important, contribuind
la viitorul statut de adult al copilului.Mulți autori privesc nucleul familial ca un mediu artificial în care
copilul se dezvoltă și se pregăteăte pentru viața adevărată ,protejat fiind de toate influențele din exterior
,însă acest lucru nu este posibil deoarece tentațiile “nu se opresc la ușa casei” ele influentează vrând nevrând
noul adult în devenire ,și asta deoarece viața copilului oricât de mic ar fi el nu este o pseudoviață. Rolul
protector al părinților se desfășoară atât în casă cât și în afara ei; spre exemplu o mamă care trece strada cu
copilul de mână ,are rol protector în fața factorilor externi ea evitând pe această cale un eventual accident
care ar putea pune în pericol viața copilului. Menținând presiunile externe la un nivel compatibil cu gradul
de rezistență a copilului și amplificând mijloacele de acțiune ale acestuia în proporție inversă cu eficacitatea
lor obiectivă familia permite copilului să traiască cu adevărat și să aibă explicațiile de care are nevoie.S-a
ajuns la concluzia că părinții sunt cu adevărat consacrați copilului lor ,mai mult decât ar putea fi un educator,
tocmai sentimentelor de afecțiune care îi leagă de copii. Datorită interrelațiilor foarte intense dintre membrii
unei familii privarea de afecțiune este că și lipsa alimentației pentru copil. Formarea și informarea
sentimentală se elaborează după caracterul relațiilor trăite de copil și al interacțiunilor la care el asistă mai
mult sau mai puțin implicat. Prin familie copilul participă la o viață socială intensă și variată înainte ca el
să fie conștient de propriile sentimente. Comportamentul membrilor unei familii este influențat de opinii,
prejudecăți, credințe,etc lucruri care-și pun amprenta asupra copilului ce îl ingrijesc. Familiile sunt necesare
deoarece personalitatea umană nu e nascută ci formată. Unul dintre sentimentele foarte importante oferite
de familie copilului este sentimentul de siguranță. Familia este cadrul relativ stabil și coerent în care
anxietatea copilului provocată de incapacitatea lui de a răspunde multitudinii de factori interni și externi
ce-l asaltează este redusă considerabil. Pentru un copil a se simti acceptat mai întâi de toate înseamnă a se
simți iubit. Spre exemplu copilul mic va simți acestea prin calitatea hranei și a îngrijirilor care i se oferă.
Dragostea nu poate fi pentru un copil abstractă, ea trebuie dovedită; trebuie să i se acorde timp pentru a
povesti toate frământările lui, pentru a te juca ,părinte fiind, cu el .A iubi și a arăta că iubești totodată
înseamnă totodată a face ceva pentru acela pe care îl iubești si prin plăcerea pe care i-o oferi sau prin
serviciul pe care i-l faci ,a primi o valoare în schimb; este foarte greu să ne considerăm iubiți de cei pentru
care nu ne dăm nici o osteneală. Exercitarea autorității adulte comportă un nedezmințit aspect pozitiv ,chiar
din punctul subiectiv al copilului. A fi acceptat de grup înseamnă și a cunoaște regulile și dispozițiile
acestuia. Copilul care iși reglează funcțiile naturale și se conformează așteptărilor mamei face astfel un pas
spre socializare. Copilul are nevoie să știe clar ce este permis și ce este oprit. 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. 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. Funcţionalitatea
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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. Concluzionând putem spune, că 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.
BIBLIOGRAFIE:
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CEI 7 ANI DE ACASA: NORME ȘI VALORI ESENȚIALE PENTRU
SUCCESUL VIITORULUI COPILULUI
PROF. ÎNV. PREȘC.: CHIRICUȚĂ TUDORA
GRĂDINIȚA CU P.N. NR. 1 BĂNEASA
Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme
educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de
conduită se învață din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate.
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală,
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de părinţi, depinde ca
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe
care părinţii, i-o dă. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul cultural-istoric
obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte ani
de-acasă”.
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege,
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.
 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp –
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din
urmă.
Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Fie că este vorba
despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la gradiniță sau școaă, copilul trebuie învățat să
înțeleagă și să respecte regulilele de comportament sau de interdicțiile pe care i le stabilesc părintii sau
educatorii.
1. Regulile trebuie să fie clare
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Orice regulă pe care o impunem copilului trebuie să fie clară și explicata copilului. El trebuie să știe
ce este permis, și ce nu.
2. Regulile trebuie să fie concrete
Atunci când facem reguli pentru copil, acele reguli trebuie să fie cât mai concrete și nu evazive. E
mai bine să spuneți copilului să își strângă jucăriile din sufragerie decât să ii spuneți să facă ordine în
sufragerie.
3. Regulile trebuie să fie constante
Nu e ușor să păstrezi regulile constant însă este de mare importanță asigurarea unei linii de constanță
în principii. Dacă tolerați un anume comportament într-o zi iar în ziua următoare nu îl mai tolerați - copilul
va fi dezorientat. Constanța regulilor dă copilului un sentiment de siguranță. A fi ferm și constant nu
înseamnă rigiditate.
4. Regulile trebuie să fie coerente
Părinții sunt modele pentru copil și de aceea trebuie să aibă și să respecte - și ei la rândul lor – niște
reguli de viață și comportament. Copilul învață de la proprii săi parinți cum să își respecte părinții - prin
exemplul pe care îl dau părinții ...
5. Regulile trebuie să fie consecvente
Copii au tendința de a forța limitele și de a le sfida uneori. De aceea, aceste încălcări trebuie să aibă
și niște consecințe logice - altfel ele vor fi mereu forțate și repetate. Când consecințele încălcării regulilor
impuse vor fi logice și rezonabile, copilul își va dezvolta simțul responsabilității.
Copii au tendința de a încălca regulile și este perfect normal. Ca act educațional însă, părintele trebuie
să înțeleagă că regulile fac parte din procesul educației copilului și trebuie respectate, pe cât posibil. Asta
înseamnă o educație resonsabilă și asta duce la creșterea unui adult responsabil.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. CHIȘ ANCA NICOLETA
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SĂRMĂȘAG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂRMĂȘAG, JUDEȚUL SĂLAJ
„Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!”
Familia este mediul în care venim pe lume, ne dezvoltăm şi la rândul nostru ne formăm o altă familie.
Nu suntem singuri pe pământ! Trăim într-o comunitate. Indiferent de rasă sau de locul unde ne aflăm,
există reguli universale de comportament în societate, care implică o ţinută morală şi o prezenţă fizică, în
armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convieţuire, bazate pe respectul reciproc.
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne dezvăluie
mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul nostru.
Atunci când vorbim despre „cei 7 ani de acasă„ ,trebuie să ținem cont de următoarele aspecte:
 Politețea- învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să
comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi
emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.
 Aspectele care definesc un copil bine crescut:
1. Salutul – la început cu mâna apoi rostind firescul „bună ziua„
2. Comportamentul în public- un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
3. Comportamentul cu prietenii- un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi
se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
4. Înţelegerea normelor sociale- trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul
din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea
drepturilor noastre, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.
5. Manierele la masă- o bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
6. Recunoaşterea greşelilor- „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru
a o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui.
7. Tact şi toleranţă- un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi.
Grădinița, Școala sau oricare altă Instituție nu va putea niciodată ubstitui valoarea celor 7 ani
de acasă, acestea doar o pot perpetua.
Bibliografie:
https://surorileprovidentei.ro/tema-parinti/importanta-celor-7-ani-de-acasa-2019-12-19
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STILURILE DE PARENTING SI EDUCATIA COPILULUI
PROF. INV. PRIMAR:
CHIS SIMONA-SILVIA,
FILIP CLAUDIA CRISTINA,
ABRUDAN GINA
ŞCOALA GIMNAZIALA NR.16, ORADEA
Expresia „Cei şapte ani de acasă” este folosită pentru a descrie conduita unei persoane într-un anumit
context, însă adevărul este, că educaţia din primii ani de viaţă, care se realizează în cadrul familiei, îl
defineşte pe viitorul adult.
Educaţia începe încă de la naştere şi îşi pune amprenta în fiecare etapă a dezvoltării copilului, din
punct de vedere afectiv, motric şi intelectual. Această dezvoltare este influenţată de diferiţi factori, pe toate
palierele sale, iar aceşti factori, în mare parte, ţin de mediul familial, de modul în care copilul intră în contact
cu lumea din jur şi de modelul oferit de părinţi.
Familia constituie mediul natural al copilului, aceasta exercitând o influenţă esenţială asupra
dezvoltării acestuia. Copilul, în primii ani de viaţă, imită modelele de comportament din mediul familial,
raportându-se la lumea din jur prin acestea. Familia este considerată primul univers al copilului, aceasta
reprezentând o imagine la scară redusă a societăţii.
Berge (1970, p. 281) nota că „pământul se poate cutremura, popoarele se pot război, catastrofele
pot să se abată asupra naţiunilor: copilul abia dacă le percepe atât timp cât universal său personal
continuă să-i ofere sentimentele de tandreţe şi securitate care-i sunt indispensabile. De regulă, nesiguranţa
din exterior nu-l afectează decât prin intermediul celor apropiaţi.”
Cum putem fi părinţi responsabili şi eficienţi în educarea copilului nostru?
Cu siguranţă meseria de părinte este una dintre cele mai grele. Pentru acest rol nu suntem pregătiţi
niciodată îndeajuns de bine. Responsabilitatea celor doi părinţi este foarte mare datorită faptului că, acel
copil de astăzi va fi adultul de mâine. Evoluţia societăţii depinde de felul în care creştem şi educăm
generaţiile viitoare. Pentru a putea îndeplini acest rol, cei doi părinţi trebuie să conştientizeze
responsabilităţile pe care le au faţă de copil încă înainte de venire pe lume a acestuia.
Alegerea unui stil de parenting şi împărţirea noilor responsabilităţi ce apar odată cu venirea noului
membru al familiei sunt foarte importante.
Stilul de parenting se referă la unicitatea şi individualiatea unui părinte, la felul lui de a fi, la modul
de a gândi şi de a acţiona, care se datorează unor particularităţi ale personalităţii, din punct de vedere a
acţiunii educative în familie.
Majoritatea specialiştilor sunt de părere că stilul de parenting constituie un pattern general de creştere
a copiilor, care este adoptat de părinţi şi se defineşte prin combinaţia de căldură şi control pe care aceştia o
oferă copiilor. Părinţii diferă mult între ei, deci exsită mai multe stiluri de parenting. Nu toţi părinţii
manifestă aceleaşi atitudini faţă de copiii lor, deci nu există stiluri de parenting pure în practică, dar fiecare
părinte are un stil de parenting predominant care pune amprenta asupra dezvoltării copilului.
Una dintre cele mai influente perspective a stilurilor de parenting a fost oferită de specialista în
educaţie: Diana Baumrind. Cercetările ei s-au bazat pe două dimensiuni principale a educaţiei familiale în
funcţie de care pot fi definite stilurile de parenting: căldura parentală (acceptarea) şi controlul parental
(exigenţa) (Harwood, Miller şi Vista, 2010, p.734)
Combinând aceste două dimensiuni, se disting patru stiluri de parenting: parenting exigent, parenting
autoritar, parenting permisiv şi parenting neimplicat.
1. Parentingul exigent: combină niveluri înalte de căldură şi control, părinţii fiind centraţi pe copil.
Părinţii manifestă sensibilitate şi îşi exprimă frecvent afecţiunea faţă de copil, dar în acelaşi timp,
impun standarde foarte înalte de comportament. Cerinţele formulate faţă de copil sunt realiste: aceşti părinţi
le cer copiilor să se comporte potrivit vârstei, dar şi abilităţilor proprii. Părinţii impun respectarea disciplinei
prin stabilirea unor reguli clare şi prin monitorizarea respectării ei, sunt consecvenţi în ceea ce priveşte
propriul comportament. Aceştia solicită părerile copilului, iar acesta este ascultat când doreşte să comunice
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cu părintele, în acest fel părinţii au posibilitatea de a-i cunoaşte sentimentele. Baumrind consideră că stilul
de parenting exigent se caracterizează „printr-un control ferm în contextul unei relaţii calde şi favorabile.”
2. Parentigul autoritar: combină un nivel înalt de control, dar un nivel scăzut de căldură
părintească. Părinţii autoritari impun standarde extreme de severe în privinţa comportamentului
copiilor, pe fondul unor ameninţări şi deseori pedepse exagerate. Acest tip de disciplină impune reguli
stricte care trebuie respectate cu stricteţe, indiferent de necesităţile reale ale copilului. Copiii acestor părinţi,
îşi pierd încrederea în forţele proprii şi au sentimentul că nu se pot descurca singuri. Copiii nu sunt ascultaţi
atunci când doresc să îşi expună propriile păreri, deci nu vor şti să ia o decizie singuri în anumite contexte.
Părintele autoritar nu manifestă căldură faţă de copil, deseori induce frică şi din acest motiv copilul devine
rebel. Relaţia dintre părinte şi copil este rece şi exigentă.
3. Parentingul permisiv: combină niveluri înalte ale căldurii, dar şi niveluri scăzute ale controlului.
Aceşti părinţi sunt centraţi pe copil, manifestă sensibilitate, afecţiune, toleranţă, dar există dificultăţi
de relaţionare între copil şi părinte, întrucât părintele nu comunică suficient de ferm cu copilul. De obicei,
intervin după consumarea faptului şi le transmit copiilor ceea ce se aşteptau ca aceştia să facă. Ignoră
comportamentul inadecvat al copiilor şi intervin numai când acesta are consecinţe grave, întrucât nu reuşesc
să impună anumite reguli. Părinţii permisivi cedează deseori în faţa insistenţelor copiilor. Aceşti copii
manifestă încredere de sine scăzută, o absenţă a responsabilităţilor sociale şi abandonarea sarcinilor mai
dificile.
4. \Parentingul neimplicat: combină niveluri scăzute ale ambelor dimensiuni. Părinţii neimplicaţi
manifestă un nivel redus de încurajare şi susţinere a copilului, ajungând până la detaşare şi neimplicare
emoţională. Copiilor nu li se impugn reguli, nu li se acordă prea multă atenţie susţinere şi sprijin. Aceşti
părinţi sunt centraţi asupra propriei persoane şi nu a copiilor. Aceştia vor manifesta o „slabă competenţă
social, pe măsură ce cresc existând posibilitatea confruntării cu riscul crescut al consumului de droguri,
cu delicvenţa şi cu alte problem de sănătate psihică. În cazurile extreme, stilul neimplicat se transformă în
neglijare, o formă de abuz asupra copiilor, ascoiat cu o gamă largă de rezultate negative.” (Harwood,
Miller şi Vista, 2010, p.735)
Aşadar, efortul părinţilor este esenţial în educarea copilului pentru adaptarea optimă la mediul social,
în menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale, în dezvoltarea şi menţinerea stării de bine.
Bibliografie:
- Bonchiş, E. (2011), Familia şi rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, Iaşi;
- Harwood, R.; Miller, A.S.; Vasta, R., (2010), Psihologia copilului, Editura Polirom, Iaşi.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!
,,DIN SUFLET, PENTRU MAMA!’’
EDUCAȚIA IN FAMILIE
PROF. CÂMPEAN CARMEN
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,GEO BOGZA” BALAN, JUD. HARGHITA
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Cei șapte ani de acasă sunt foarte importanți pentru a pune baza unei educații corecte a copilului.
Prin comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât
de bine au fost explicate regulile de bune maniere. Atunci când mama este prea tolerantă la anumite situaţii,
iar tatăl este prea dur copilul nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite.
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc,
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii
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.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile
sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl
îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre
lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor
şi dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul
socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor șapte ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme. „Cei șapte ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil
mai târziu şi anume – OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o
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fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne
educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se
formează în viaţă într-un univers pe care-l creează părinţii.
Ca o concluzie, ,,cei șapte ani de acasă” sunt ,,piatra de temelie” a vieții viitoare. De acești ani depinde
cum va fi integrat viitorul adult în societate, cum va fi agreat de cei din jur și cum își poate ordona viața și
stilul de viață alături de cei dragi.
BIBLIOGRAFIE
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Negovan, V., (2003),
Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti. Sălăvăstru, D., (2004),
Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI
PROF. INV. PRIMAR: CIOBANIȚEI VALENTINA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ION CREANGA” SUCEAVA
Perioada optimă pentru educație și formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este
reprezentată de copilărie. Copilul primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și
își formează primele deprinderi de viață sănătoasă, în familie.
Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând condiţii de securitate şi protecţie, atât fizică cât şi
psihică, în orice perioadă a vieţii.
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.
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 a 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. Ea este prima instituţie de educaţie
morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală
de omenie”.
Expresia ,,ai,respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi,
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată
“culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul
are o capacitate foarte mare de acumulare de informaâii, de memorare și de însușiire a diverselor
comportamente, atitudini, limbaj, etc.
Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.
Ei învață: deprinderi de autoservire, ordine, igienă, curățenie și exprimarea propriilor nevoi,
exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative, bune maniere și comportament în
diverse situații, limbaj corect transmis, modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări
ale mediului înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit,
este pedepsit pentru diverse fapte).
Unele din însușirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:
spiritul de competiție, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc.
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 ) toate însă cu
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.
Bibliografie:
1. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
2. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002

625

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. INV. PREȘCOLAR ELENA CIOBANU
GRĂDINIȚA LICURICI, SECTOR 2 – BUCUREȘTI
Mama este un educator și un ocrotitor al copilului până la vârsta adultă, ea este pilonul fundamental
al societății. Educația timpurie cuprinde totalitatea activităților educative pe perioada 0 – 6 ani și produce
beneficii substanțiale pentru individ și societate. Copiii intră sau ar trebui să intre în grădiniță cu un minim
bagaj de cunoștințe pe care și le însușesc în familie. Primele deprinderi copilul și le formează în familie, de
la cum să folosească o linguriță, la cum să arunce o minge, deprinderea și plăcerea de a asculta povești,
astfel părintele devine primul educator, primul pedagog în viața copilului, între ei creându-se o relație unică
și puternică. Familia este o celulă a vieții, este natură și societate în același timp și ea înregistrează o
continuă evoluție privind structura, dimensiunile, formele și funcțiile ei, creându-se un nou context pentru
educarea copiilor. Un număr enorm de percepții și reprezentări, de cunoștințe uzuale se dobândesc în
familie. Se consideră că aproape 90 % din cunoștințele uzuale le datorăm familiei. Asemenea cunoștințe
despre plante și animale, despre obiecte, despre oameni despre viață formează baza pe care se sprijină
educația copiilor în școală. Investiția în educația timpurie este cea mai rentabilă investiție în educație.
Învățarea timpurie favorizează valorificarea optimă a oportunităților de învățare create mai târziu.
Deprinderile și cunoștințele dobândite devreme favorizează dezvoltarea altor cunoștințe și deprinderi. Toți
copiii beneficiază de pe urma unei relații pozitive și prietenești între familie și școală. Colaborarea familiei
cu școala asigură fiecărui copil succesul în toate domeniile de dezvoltare și îi ajută să se integreze mai ușor
în comunitate. Când părinții se simt o parte a procesului de învățare, ei ajung să aprecieze eforturile cadrelor
didactice și pe de altă parte, profesorul are ocazia să observe cum părintele își motivează copilul, cum îl
ajută să-și rezolve problemele și să abordeze sarcinile primite. Familia îi formează copilului primele
deprinderi de igienă personală și socială, veghează la dezvoltarea organismului și cere ajutor specialiștilor
în caz de nevoie. Tot în familie copiii își însușesc limbajul, instrument indispensabil pentru dobândirea de
cunoștințe și pentru dezvoltarea gândirii. Volumul și precizia vocabularului, corectitutudinea exprimării
copilului depind de munca depusă de părinți în această direcție. Tot în familie se formează, încă înainte de
intrarea copilului în școală, cele mai importante deprinderi de comportare morală, respectul față de părinți
și de alți oameni, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire, ordinea în păstrarea lucrurilor, empatia
față de cei din jurul nostru, baza celor șapte ani de acasă. Exemplul personal al părinților și îndrumarea
permanentă a comportamentului ,sunt principalele mijloace care ajută la realizarea acestor deziderate.
Educația în familie are un caracter mai intuitiv, decât cea din școală, bazându-se mi mult pe demonstrare și
exerciții, familia are posibilitatea să-l cunoască mai adânc pe copil și poate să țină seama mult mai bine de
particularitățile lui individuale în toate laturile educației. La educarea copilului contribuie, ca instituții bine
determinate ale societății – familia, școala, comunitatea. Parteneriatul cu familia este o activitate cu puternic
impact asupra educării copilului și pentru realizarea acestuia este foarte important ca:
 părinții să fie priviți ca participanți activi;
 părinții să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copiii lor;
 școala (grădinița) să recunoască și să aprecieze informațiile date de părinți despre copiii lor;
 cadrele didactice să valorifice aceste informații.
Parteneri în actul educațional, părinții sprijină activitatea copiilor atâta timp cât cadrul didactic
dovedește competențe de comunicare eficiente, capacitatea de a asculta activ, empatie, respect, abordare
pozitivă, atitudine non- discriminare, organizare și proiectare de activități periodice în favoarea și în
sprijinul părinților.
Școala (grădinița) este terenul relațiilor educative, a parteneriatelor din care fiecare beneficiar: copilpărinte- cadru didactic, are de învățat, de câștigat și trebuie să se simtă valorizat și important.
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CEI 7 ANI DE ACASA- ROLUL FAMILEI IN EDUCAREA COPILULUI
PROF. CIOBOTA MIHAELA,
SCOALA GIMNAZIALA COMUNA AMARU, JUD. BUZAU
« Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi. » (Boutin
şi During, 1994.)
Incă din antichitate, a fost recunoscută ideea că părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului.
Educaţia primită până la vârsta de şase ani, în primul rând de la mama, este decisivă pentru dezvoltarea
intelectuală și fizică a copilului. În cadrul familiei, copilul are nevoie și de o „hrană” pentru sănătatea
emoțională, care se numește iubire, grijă, afecțiune, mângâiere și îngrijire fizică.
Familia reprezinta locul in care copilul este ingrijit, educat, educatia in familie precedand-o pe cea
institutionala. Copilul, in primii ani de viata este dependent de parinti, iar acestia nu trebuie sa fie preocupati
doar de latura fizica a ingrijirii lui,ci sa aiba in vedere educatia psiho-sociala, coreland posibilitatile fizice
cu cele psihice. Educatia in familie pune bazele dezvoltarii psihice a copilului, iar educatia sa la nivel psihic
trebuie sa urmareasca pas cu pas evolutia fizica,urmarindu-se concomitent educatia intelectuala, morala in
scopul formarii caracterului.
Cel mai important rol in evolutia psihica a copilului il au exemplele pozitive din familie, deoarece la
aceasta varsta,rolul exemplului este foarte important.
Deprinderile de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii exprima de fapt atmosfera
morala in care el a fost crescut in familie,sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, exemplul
personal pe care i l-au dat prin atitudinile si faptele lorde conduita.
Un rol foarte mare in educarea copilului il are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei. Ceea
ce trebuie sa caracterizeze relatiile dintre parinti si copii este stima reciproca dintre membrii
familiei,dragostea parinteasca rationala fata de copii,consecventa si unitatea cerintelor pe care le formuleaza
parintii si ceilalti membri ai familiei fata de copii,exemplul personal pe care il dau cei mari prin atitudinile
si faptele lor, incat devin pentru copii un exemplu de urmat.
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. Copilul trebuie
să atingă, la un moment dat, un nivel emoţional necesar de maturitate. Dacă va primi în familie educația și
grija care i se cuvine, copilul va prospera și va bucura lumea cu prezența sa.
Oricare ar fi organizarea sa etnică, religioasă ori politică, familia prezintă o unitate dinamică, capabilă
de a se transforma și de a se adapta tuturor circumstanțelor, lucru care ii permite sa evolueze. Din acest
motiv, familia este considerată prima și cea mai importantă „nișă” pentru dezvoltarea și evoluția copilului,
datorită coabitării permanente și dinamicii inter-relaționale a membrilor săi. 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. 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
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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.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
CIOBOTARU ELENA
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.
Privită din perspectiva existenţei umane, familia reprezintă un izvor de viaţă. Familia este singura
care înnoieşte permanent lumea, aducând cu sine copii care, mai apoi, vor deveni cei ce vor întemeia la
rândul lor alte familii. Aşadar, familia conferă prin structura sa unitate întregii societăţi. Familia reprezintă
astfel celula de bază a sociețății.
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. Educația unui copil începe de acasă. Familia este locul cel mai propice pentru
începutul educației copilului. Aici este prima lui școala în care, avându-i pe părinți ca modele, ca instructori,
copii încep să învețe lecțiile menite să-i călăuzeasca în viață – lecții de iubire necondiționată, respect,
încredere, lecții de ascultare, politețe, stăpanire de sine dar și lecții ce țin de viața spirituală sau culturală
sau frumos. Influențele educației din cămin au o putere hotărâtoare în directia binelui sau răului. În multe
privințe acestea sunt tăcute si progresive.
Familia reprezintă prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ
prin excelenţă. 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.
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,lipsa timpului perecut împreună cu copii, dezinteresul față de rezultatele școlare.
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.
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.
Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea frecventă a atitudinii: când sunt prea severi,
când prea îngăduitori. Sunt mai rare familiile în care ambii părinţi sunt în acelaşi timp fie prea aspri, fie
prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini diferite faţă de copil: unul prea sever, altul protector,
gata de a-l răsfăţa şi apăra faţă de excesele impuse de celălalt părinte.
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.
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,
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renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie. pentru formarea unei personalităţi
armonioase, căldura căminului părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale.
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 creşterea, educarea şi formarea acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii
şi afecţiunii cu autoritatea părintească, astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectându-şi şi
iubindu-şi părinţii. Dacă sunt neascultători sau greşesc uneori, să-i “pedepsim cu vorba”, să le explicăm
calm şi cu fermitate ce au greşit, vorbindu-le ca unor “prieteni” care ne înţeleg şi pe care-i iubim.
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.
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.
Apartenenţa 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,
selectarea, ierarhizarea şi introiectarea valorilor bazale ce definesc sistemul personal de valori al copilului..
Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente, dar și
deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine. Rolul
familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic.
Actorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt familia și școala. Şcoala,
alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ,
personalitatea copilului.
Concuzionând, putem afirma că familia apare ca o valoare supremă, modelează ființa umană,
creionează personalitatea copiilor, oferă copilul prima educație ,formează valorile morale iar împreună cu
școala, dezvoltă valorile contemporane.
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
AUTOR: CIOCĂNEL IONICA-MARIANA,
GRĂDINIȚA NR.170, SECTOR 6, BUCUREȘTI
Motto „Familia este prima școală a emoțiilor”(Daniel Goleman)
Rolul familiei în educarea copilului este esențial deoarece în cadrul familiei, copilul descoperă pentru
prima dată mediul înconjurător, aici este un micro-univers în care învață lucruri elementare, atât pentru ași dezvolta autonomia cât și relațiile sociale. În familie ,copilul găsește un loc care îi oferă sentimentul de
siguranță, ocrotire, afecțiune toate acestea contribuind la o dezvoltare armonioasă atât fizică, dar mai ales
psihică.
Din păcate nu în toate familiile există un mediu favorabil dezvoltării normale a copiilor, pot exista
cazuri de părinți abuzivi, cu situație materială precară sau cu nivel al educației foarte scăzut. Copiii din
astfel de familii au adesea carențe educaționale, dar mai ales afective, nu sunt sprijiniți în dezvoltarea
abilităților și au dificultăți în relaționarea cu ceilați copii de aceeași vârstă.
Pornind de la cuvântul familie, înțelegem că acest termen presupune existența a cel puțin două
persoane: mama și tata. Pentru copilul de vârstă foarte mică mama este centrul universului său, acesta este
aproape dependent de mamă de aceea aceasta trebuie să îi ofere protecția de care are nevoie, hrana,
afecțiunea, în general nevoile primare conform piramidei lui Maslow.
Fiecare dintre cei doi părinți au roluri importante pentru a realiza un echilibru al dezvoltării copilului.
Implicarea acestora trebuie să aibă loc în toate aspectele importante ale vieții copilului: privind
alimentația,vestimentația, ce informații primește, prin ce stări emoționale trece, la ce grădiniță merge, care
este relația acestuia cu mediul grădiniței, cum se simte în acest mediu?
Părinții sunt modele pentru copiii lor, cu toții am auzit cel puțin o dată fraza: „copiii sunt educați de
faptele unui adult, nu de vorbele lui”(C.G.Jung). Imaginea mamei este una caldă, blândă ea este persoana
la care copilul găsește mereu îngăduință, alinare, sprijin. Tatăl de obicei reprezintă autoritatea și îl
pregătește pe copil și pentru situațiile dificile din viața de adult. Deși stilurile parentale sunt diferite, ambele
contribuie la dezvoltarea personalității copilului.
Când vorbim despre educația primită de copil ,în familie, o putem privi ca pe fundația unei clădiri în
construcție, așadar haideți, să construim o fundație solidă !
Părinții sunt primii educatori ai copilului ,însuși Komenski recunoștea acest lucru în prima sa carte
despre educația copilului, sublinia rolul celor 7 ani de acasă cu precădere mama fiind cel mai mult implicată
,de asemenea autorul considera că această perioadă este determinantă pentru viitorul copilului.
În cadrul familiei copilul realizează achiziții importante pentru autonomie, una dintre cele mai
importante fiind limbajul. Studiile arată că 90% dintre informațiile elementare despre mediu sunt primite
în familie, acest lucru este favorizat și de faptul că între 3-6 ani ,copiii adresează multe întrebări, sunt
curioși, iar curiozitatea stă la baza învățării.
Un aspect foarte important în realizarea educației de către părinți, îl reprezintă reacțiile acestora la
anumite acțiuni întreprinse de cei mici. De multe ori ni se întâmplă să descurajăm curiozitatea sau
creativitatea copiilor ,prin reacțiile pe care le avem. Sunt părinți care ignoră unele comportamente, alții din
contră le supraapreciază sau în cazuri nefericite le sancționează foarte dur. Părinții trebuie să știe să petreacă
timp de calitate cu cei mici și să încurajeze tot timpul intențiile și eforturile chiar dacă rezultatele nu sunt
întodeauna cele dorite.
Tipologii parentale:
Familia democratică este cea în care părintele își construiește autoritatea astfel în cât să crească un
copil echilibrat emoțional, responsabil și înțelept.
Familia hiperautoritară această tipologie cuprinde acele familii în care aspirațiile părințiilor sunt la
un nivel crescut și trebuie îndeplinite cu succes de către copii, deși nu corespund intereselor proprii, deseori
fiind un volum prea mare de informații pentru copii. Acești părinți vor să vadă de fapt visul lor împlinit
prin copii, iar presiunea este uneori foarte mare.
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Familia permisivă așa cum îi spune și numele este exact opusul familiei autoritare ,mai exact familia
hiperprotectivă care conferă copilului un aer de superioritate, de autosuficiență și conduce astfel la
demotivare ,la lipsa de interes pentru nou .
Familia indiferentă este familia fără reguli, limite care se desprinde total de oferirea educației și oferă
libertate deplină copilului.Riscurile pe care le prezintă copiii crescuți de astfel de familii este acela că ei nu
vor diferenția ceea ce este bine/corect de ceea ce nu este, deoarece setul de valori nu le-a fost conturat de
către părinți.
Așa cum precizam anterior ,familia este reprezentată de mama, tatăl și copilul/copiii, dar în cazurile
fericite ,copilul se poate bucura de familie extinsă :bunici ,mătuși, unchi, verișori .Implicarea bunicilor în
educație ,nu trebuie neglijată.Să nu uităm că bunicii au deja experiența creșterii unor generații de copii, au
înțelepciunea și maturitatea pe care ne dorim să o aibă și viitorii adulți pe care încercăm să îi formăm.Cu
atât mai mult este nevoie de implicarea bunicilor cu cât timpul petrecut cu părinții este limitat, deși
traversăm o perioadă în care locul figurilor dragi din familie este luat fie de bone ,fie de grădiniță, trebuie
să reținem că educația e strâns legată de emoție.Așadar ,reținem experiențele de învățare care ne creează
emoții și ce situații de învățare mai frumoase putem crea ,decât cele ce au loc în prezența persoanelor
apropiate care îl cunosc pe copil în toate aspectele vieții sale.
Concluzionând am putea spune că familiei îi revine rolul de a-i forma copilului abilitățile și
deprinderile esențiale pentru dezvoltarea echilibrată și că uneori nu toate informațiile se pot oferi într-un
cadru formal, existând informații pe care numai familia le poate oferi. Modelarea caracterului sau stabilirea
setului de valori este caracteristica pe care familia o imprimă asupra personalității copilului. Până la urmă
există niște obiceiuri, tradiții, principii religioase pe care familia le insuflă copiilor. Familia este așa dar nu
doar ,,prima școală ”,dar și cea mai complexă care asigură dezvoltarea copilului sub toate laturile
personalității acestuia : temperament, caracter, voință, afectivitate, atenție, memorie ș.a.
Bibliografie:
F.Golu(2010)Psihologia dezvoltării umane, Editura Universitară București;
V.Negovan(2003), Fundamentele psihologiei, Editura Fundației România de Mâine, București;
Stern H.H,(1960), Educarea Părinților în lume, Institutul pentru Educație al UNESCO, Hamburg;
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EDUCATIA IN FAMILIE
INV. CIOCATE SINELA LUMINITA
SCOALA GIMNAZIALA HAGHIAC, JUD. BACAU
In educarea ,,puiului de om”, parintii ,educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace
importante de educatie si instructie.
Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
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 ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea
psihopedagogica, experienta.
Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.
In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.
Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.
Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in
formarea profilului moral al copilului.
*,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,,gastile “ si ,,bandele”
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent.
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici
un parinte pentru copilul sau.
*,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va
fi neajutorat ,un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de
scoala sau mai tarziu la locul de munca.
*,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu
a judecatorului.
*,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi.
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la
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invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.
Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
Un proverb spune :,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul”

BIBLIOGRAFIE: Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005
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NATIONAL EDUCATIONAL PROJECT
THE SEVEN YEARS FROM HOME!
"FROM THE BOTTOM OF MY HEART, FOR MY MOTHER!"
FAMILY EDUCATION
CIOCLU ANINA-RAMONA
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” ONEȘTI
Mothers Worth the Most in This World
Peace and harmony are the greatest riches of a family (Benjamin Franklin).
The most delicate but, in the same time, the strongest bond which may exist among people, is the
relationship between a mother and her child. Her influence is a lifelong one as it never stops, even when
her children become grownups.
The education received in the first years on this earth are the basis to built on later in life; these are
the fundaments of the afterwards education to be received at home and in school. That is why, mothers play
a very important part in the education of their children. Basic elements like: respect, empathy, politeness,
benevolence, altruism, trust are taught in the first years of life, long before the education received in school,
and this is a mother’s responsibility. To gain his/ her child’s trust, to teach him/her about the importance of
being trustworthy, of feeling safe and emotionally secure, all these will help create a valuable personality
in her children.
The holistic education is the one which should be in the perspective of the children as not only the
subjects studied in school, not only the quantity of knowledge will be important for a strong and erudite
personality; afterwards the teachers will help build a strong and educated character by the knowledge taught
in school.
If in the childhood the children are reliant on their mothers, later on they seem to unleash, to brake
this dependence; this doesn’t mean they do not need, from then on, emotional support, encouragement, to
be listened to and to be given advice. Teenagers seem to be moody, reluctant, and uncommunicative but, if
there is a healthy education received in the previous years, this period of time will pass without conflicts
between the adults and them. They still feel the need of their mother to be involved in their lives, to share
ideas even if their behaviour, attitude, their body language may seem to say otherwise. Teenagers need the
affection and support from parents at a time when lots of other issues in their lives are changing, come into
sight unexpectedly.
Even into adulthood, the attachments with the parents continue to play a huge role, and the models
they provide for their children about how they should expect other people to respond to them within close
relationships can shape what they would look for in romantic partners, friends, and colleagues.
In conclusion, the role of a mother is an ever-changing and eventful journey, full of challenges, joys,
trials and surprises and the education offered in the family lays at the very foundation of the child’s
character as it grows and lasts the entire lives. Thus, a huge responsibility is on mothers, but also the
recompense is theirs when they see their hard efforts rewarded.
Bibliography:
• Melgosa, J(2018), Cum să supraviețuiești adolescenței, EVS
• White, H.,G(2013), Educație, EVS
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CAROL I”
PROF. FIZICA, MARIANA CIOCOI
JUD. CALARAȘI
2020-2021
Recunosc că afirmația „Cei șapte ani de acasă!” mă transpune în copilărie. Timpul în care părinții
lucrau de dimineață până seara și găseau timpul necesar pentru a sta de vorbă cu noi, pentru a ne răspunde
lucrurilor pe care nu le cunoșteam și ne îndreptau în acele aspecte care considerau că ne dezvoltă și educă
cel mai bine. Majoritatea lucrurilor pe care le știam și făceam aveau la bază implicarea celor „de acasă”.
Revenind la timpul actual, proporția influențării comportamentului copilului de către „cei de acasă” este
mult mai mică, având în vedere timpul mare petrecut de copii sub influența internetului și a multor activități
în cadrul anumitor cluburi, spre beneficiul copilului.
Îmi amintesc o întâmplare hazlie, în care un copil, în parc, stătea cu picioarele pe bancă. Eu, din
perspectiva profesorului, am gândit că acest aspect arată „Cei șapte ani de acasă!”. Am fost surprinsă de
întrebarea unei doamne, la adresa copilului: „Așa te-au învățat la școală?”.
Pornind de la această întâmplare, îmi dau seama că împreună – familia și cadrul educativ – putem
construi la copii, o bază culturală și emoțională care să îi pregătească pentru viitor.
Marele filozof grec Aristotel spunea: „Arată-mi un copil până la vârsta de 7 ani și îți voi spune cum
va fi când va ajunge adult” și completând cu ceea ce a scris Albert Einstein: "Educaţia este ceea ce rămâne
după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală", ne îndreaptă spre o mai mare atenție a colaborării familie cadrul educativ, scopul principal fiind copilul. Astfel „Cei șapte ani de acasă!” a copilului vor fi
caracterizați de cele mai bune competențe și aptitudini necesare depășirii obstacolelor întâlnite în
dezvoltarea și reușita viitorului copilului.
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„CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA ”
PROF. INV. PRIMAR CIONTU MARIA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 REȘIȚA
CARAȘ-SEVERIN
Prima școală pentru orice copil este CASA PĂRINTEASCĂ, iar prima învățătoare-MAMA.
Importanța educației în familie este de necontestat. „Cei 7 sau 6 ani de-acasă” te vor urmări toată viața.
Sigur că pe parcurs își aduce aportul școala adevărată și completează sau corectează, după cum e cazul,
ceea ce a realizat familia până în acel moment, dar nici educația din familie nu ar trebui să înceteze până
când „puiul de om” devine matur. Ne mai dau sfaturi părinții atâta timp cât sunt în viață, orice vârstă am
avea, dar unii mai ținem cont de acestea, iar alții le ignorăm, căci suntem deja „pe picioarele noastre”și ne
asumăm acțiunile și consecințele.
Deși primul contact cu educația specializată îl au copiii, în mod normal, la grădiniță, influența
familiei este covârșitoare. Dacă la intrarea în școală observi, ca dascăl, și bagajul de cunoștințe cu care vine
fiecare din grădiniță, cel mai atent ești la familia din care provine și care și-a pus deja amprenta pe educația
micuțului. De aici pornim cu completări, adăugiri și, mai grav, cu corectări ale educației primite în familie.
Știm că îți ia mult mai mult timp și e mult mai greu să corectezi niște deprinderi greșit formate, decât să le
formezi de la zero.
De-a lungul celor 36 de ani de carieră neîntreruptă pe „băncile școlii” am coordonat elevi proveniți
din diverse tipuri de familii: de la familia nucleară (formată din soţ, soţie şi copii), la cele dezorganizate,
unde părinții trăiesc în concubinaj, iar copiii provin chiar și din căsătorii anterioare, de la cele
monoparentale, la cele extinse (care includ şi alte rude).Un alt criteriu pe care îl putem lua în considerare
în studiul familiei ar fi modul de exercitare al autorităţii. Distingem sisteme familiale: patriarhale,
matriarhale sau egalitare. Situația economică a vremurilor pe care le trăim a dus la creşterea sentimentului
de competenţă a femeii, care a revalorizat sentimentul de competenţă al bărbatului și chiar la scăderea
natalităţii și la apariţia mai des a relaţiilor extraconjugale. S-ar spune că a înflorit „matriarhatul” sau cel
mai potrivit sistem este cel de egalitate între soți.
Dacă vorbim de viața în cadrul unei familii extinse, aceasta se regăsește mai rar în mediul urban, dar
persistă încă la sate. Avantajele familiei extinse: fiind mai mulți membrii în familie, există o mai mare
varietate de modele de comportament ce pot fi adoptate de copii. De asemenea, o familie extinsă, poate
asigura sentimente mai trainice de apartenență și siguranță, contribuind la o dezvoltare psihică bună a
copiilor. Mai multe persoane într-o familie permit un mai bun atașament al copiilor, fapt deosebit de
important în dezvoltarea lor emoțională, având un nivel crescut de încredere în sine și abilități de relaționare
cu ceilalți. Familiile extinse, având un număr mai mare de membri, pot face mai ușor față la sarcinile
gospodărești, dar și la crizele familiale apărute. Avantajele se măresc cu atât mai mult cu cât fiecare membru
al familiei își cunoaște și duce la bun sfârșit rolul pe care îl are și respectă nevoile și relațiile celorlalți, mai
ales intimitatea. Dar există și dezavantaje: se poate ajunge la disoluția cuplului parental datorită perturbării
relațiilor existente și producerea de tensiuni, conflicte provenite din partea cuplului tânăr, alteori relațiile
dintre familiile nucleare se deteriorează după apariția copiilor(nepoților), deoarece bunicii preiau un rol
conducător al familiei, având tendința de a deveni părinți atât pentru nepoți, cât și pentru părinții acestora,
ducând astfel la neclarități și confuzii de rol atât pentru părinți, cât și pentru copii, aceștia nemaiștiind pe
cine și când să mai asculte.
Recentele „evoluții” din ultimii 30 de ani, afectează familia și educația parentală, în prezent,
modificându-se profund „figurile parentale”: familia monoparentală, homosexuală, familia separată sau
recompusă; transnațională, extinsă, creșterea artificială sau precoce a copiilor etc. În realitate, literatura
recurge adesea la expresia „figură parentală” pentru a descrie orice adult care își exercită funcția de părinte
în relație cu un copil, devreme ce a fi părinte se întâlnește sub diverse și multiple forme astăzi.
Impactul educației parentale asupra stării de bine și a dezvoltării ulterioare a copiilor este recunoscut
pe scară largă. Multe dintre țările europene susțin că există nevoia de a reduce stresul parental prin
sprijinirea părinților în procesul de dobândire a cunoștințelor și abilităților necesare pentru a-și crește copiii
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într-o direcție pozitivă. Cu atât mai mult a fost accentuat acest stres în ultimul an 2020 ca urmare a
pandemiei, care apus stăpânire pe lume.
HoltIS consideră că „Părinții ar trebui să fie încurajați să devină mai conștienți de natura rolului lor
(și de felul în care acesta se schimbă), de drepturile copiilor, responsabilitățile și obligațiile care derivă din
acestea, precum și de propriile lor drepturi. Comportamentul parental trebuie să fie spre beneficiul copilului,
precum hrănirea, susținerea acestuia, non-violența și oferirea de recunoaștere și orientare, ceea ce implică
stabilirea unor limite pentru a face posibilă dezvoltarea completă a copilului”. [REC UE 19/2016]
Principiile pozitive de educație parentală îi sensibilizează pe părinți cu privire la sentimentele
copiilor lor și, în acest fel, stabilesc o nouă relație cu ei, bazată pe dezvoltarea unor elemente pozitive.
Evidențierea comportamentului abuziv sau neglijent de care dau dovadă unii părinți trebuie îndreptat întro direcție pozitivă, prin conștientizarea sentimentelor copiilor, dar și a propriilor sentimente. Mamele tind
mai mult spre precauţie, ele încurajează securitatea, echitatea, simplifică mesajele și vorbesc la nivelul
copilului, pun accent pe îngrijirea copilului, pe simpatie, grijă şi ajutor bazat pe relaţii și percep lumea din
jur în raport cu copiii lor. Taţii se exprimă mai sumar, direct și la obiect; adeseori încurajează copiii să
încerce, să testeze lucrurile, încurajează independenţa, concurenţa, pun accent pe dreptate şi îndatoriri
bazate pe reguli; tind să se joace cu copiii și să perceapă copiii lor în raport cu lumea din jur. Un lucru este
cert, că ambele abordări sunt necesare pentru maturizarea copilului. Familiile vulnerabile sunt familiile care
neglijează copiii, favorizând excluziunea socială.
Ingredientele necesare pentru o implicare sănătoasă în dezvoltarea copiilor sunt: iubirea focalizată
pe copil, necondiţionată şi manifestată în mod sănătos, setarea limitelor, discutarea şi agrearea regulilor,
comunicarea consistentă, exprimarea deschisă şi asertivă, cu copilul şi cu alți membri ai familiei.
Cercetările arată că prezența taților și a mamelor în creșterea, educația și dezvoltarea copiilor, în egală
măsură, asigură succesul dezvoltării acestora.
Existenţa unei relaţii strânse între implicarea familială în educaţia copiilor şi randamentul şcolar al
acestora, contribuie la o mai clară înţelegere a rolului pe care îl are familia în educaţia copiilor. Cercetările
efectuate justifică acest şi rezultat şi ne determină să acordăm o atenţie deosebită primei instituţii de
educaţie din viaţa omului şi anume FAMILIA.
Bibliografie
„BUNE PRACTICI ÎN EDUCAȚIA PARENTALĂ, INSTRUMENTE PENTRU SPECIALIȘTI” –
compendium Erasmus +
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„ROLUL FAMILIEI ÎN CREŞTEREA ŞI EDUCAŢIA COPILULUI” - (Proiectul ,,Organizarea la
distanță a educației parentale pentru familiile cu copii de 0-7 ani”, 2020)

638

ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIE
PROF. INV. PRIMAR CIOTAN PETRUTA
SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI JUD. DAMBOVITA
In opinia mea, familia are un rol extrem de important in viata unui adolescent
In primul rand, familia reprezinta primul cadru de dezvoltare al copiilor. In cadrul acesteia dobandim
primele deprinderi din aceasta lumea, cum sa ne deplasam, cum sa mancam, comunicam si cum sa ne
purtam, deprinzand astfel “cei 7 ani de acasa” . Ea este primul etalon dupa care ne este modelata
personalitatea in bine sau rau, spre exemplu daca vedem de mici ca parintii nostrii au fumat sa exista sansa
ca si noi sa facem la fel, sau contrar, vazand ca acestora le face rau sa reusim sa evitam aceste vici.
Tot datorita familiei, in special datorita parintilor acumulam si primul bagaj de informatii.
Fiecare copil vazandu-si proprii parinti ca pe niste Einsteini ai lumii. Fiecare parinte avand datoria
sa asigure toate cele trebuincioase, sa isi educe cat de bine pot copii, iar prin experienta lor de viata atat in
copilarie cat si pe tot parcursul vietii, mai ales in adolescenta ca se schimba perceptiile despre viata sa le
ofere mereu sfaturi despre cum sa fii bun si cum sa te descurci in aceasta lume nebuna.
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. 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 timula 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.
O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ 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 favorizeaza dar şi blochează o
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comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului,
rezultatele şcolare şi natura comportamentului.
In concluzie, putem spune ca familia, desi este format dintr-un grup mic de oameni are un rol foarte
mare in viata unui copil si nu numai, acela de a contura viitoarele generatii pentru o mai buna dezvoltare a
lumii.
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 educative în favoarea elevului şi să
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor.
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 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 mare 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 repede la 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. Misiunea şcolii
este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale.
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 abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de descoperire
a propriilor aspiraţii spre formarea şcolară si profesională.
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 .
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROFESOR: CIOVICA ANA-MARIA
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRACHE POENARU”, BALCESTI
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.
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.
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". În societatea
românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsă.
Prin definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care uneşte soţii şi pe descendenţii
acestora(copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual. De-a lungul timpului viaţa
în familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra vieţii private a copiilor şi tinerilor.
Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente vieţii, este
punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc.
Acest nucleu aste determinat, în primul rând prin condiţiile economice, materiale, de hrană,
îmbrăcăminte, locuinţă, de organizarea unui ritm al vieţii, de nivel cultural şi comportamental, de integrarea
socială prin care îşi pune desigur amprenta pe existenţa şi dezvoltarea copilului, a elevului, în mod hotărâtor.
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.
In consecință, unul dintre scopurile principale ale parteneriatului este crearea unui mediu educațional
care să activeze potențialul de învățare al elevilor și să încurajeze implicarea activă îm învățare. În acest
sens, școala trebuie să asigure un climat în care atât elevii, cât și părinții să se simtă confortabil si, pe cât
posibil, să fie protejați de tentația de a asocia școala cu sentimentul de eșec.
Dacă interacțiunile dintre familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor
relații se vor simți mai puternic conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește
ajutorul pe care îl pot oferi elevilor în procesul învățării. școlile vor ca părinții să fie implicați, dar implicare
lor depinde de măsura în care sunt invitați, informați și implicați în tot ce se întâmplă.
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EDUCAȚIA ÎNCEPE DIN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR CÎRSTEA NICOLETA-LUCIANA
LICEUL TEHNOLOGIC ,,CONSTANTIN FILIPESCU", CARACAL
Încă de când ne naștem primii călăuzitori sper viață ne sunt părinții. Aceștia ne învață primele cuvinte,
ne ghidează în realizarea primilor pași și ne însuflețesc regulile pe care trebuie să le urmăm în societate.
Se spune că mama este principalul model al copilului, astfel încât, încă de când acesta este în pântecul
său, poate să simtă dacă este iubit sau nu, și relaționează cu cei din exterior prin trăirile și emoțiile acesteia.
Educația copilului sau cei șapte ani de acasă, este considerată o știință, pe care fiecare părinte trebuie
să o conștientizeze și să o aplice responsabil în cele trei mari etape ale dezvoltării copilului. Prima etapă,
este etapa 1-8 ani, aici copilul preia totul de la părinți, preia regulile și învăță despre consecințele faptelor
sale. În această perioadă, copilul este asemenea unui burete care absoarbe cât mai multă informație, astfel
punând bazele vieții sale sociale și intelectuale, pregătindu-se pentru începerea aprofundării informațiilor
în cadrul activităților desfășurate în unitățile de învățământ.
Etapa 8-12, este definită ca fiind etapa imitației, copilul fiind foarte atent la ceea ce se discută în jurul
său, la comportamentul părintelui, el devenind oglinda acestuia. În această perioadă, rolul important în
dezvoltarea celui mic, ne mai fiind deținut de mama, ci de tata.
Ultima etapa importantă în formarea copilului ca și viitor adult o reprezintă etapa 12-18 ani. În această
perioadă fiind timpul inspirației, cititului, găsitului unui model demn de urmat, socializării și apartenenței
la un grup de prieteni, precum și descoperirea de noi experiențe, mai fiind numită și perioada alegerilor.
Pentru o dezvoltare armonioasă în cele 3 etape amintite mai sus, părintele ar trebui să evite
următoarele greșeli frecvent întâlnite în educația copilului:
-Hiperprotecția. Prin această greșeală, părintele încearcă să ofere copilului tot ce are mai bun, adultul
fiind cel care controlează viața, ideile și activitățile celui mic, creând în mintea copilui handicapul de a
depinde de altcineva în luarea deciziilor și de a crede ca totul i se cuvine, el fiind centrul universului.
-Lipsa iubirii dintre părinți. Prin lipsa iubirii dintre părinți, copilul se confruntă cu probleme legate
de timorare și demoralizare, fiind hrănit cu energie negativă și cu frica de a nu fi nevoit să aleagă cu cine
va rămâne în cazul unei despărțiri. Această problemă se poate adâncii și mai mult în momentul în care
copilul asistă la contrazicerile dintre adulți, având ca si consecință denigrarea și pierderea respectului față
de unul dintre părinți, chiar și față de ambii, copilul dezvoltând un spirit rebel și antisocial.
O altă problemă întâlnită și în activitatea didactică desfășurată la clasă, o reprezintă neimplicarea
părintelui în viața copilului, aducând ca și efecte negative privarea celui mic de dragostea părintească, lipsa
unui bun model de conduită și compensarea lipsei prezenței figurilor familiare prin obiecte materiale,
copilul interiorizându-se și creându-și propriul univers în jocurile computerizate.
În încheiere aș vrea să punctez faptul că cel mai important formator al educației copilului îl reprezintă
familia și că ceea ce aceștia seamănă în caracterul copilului, vor culege mai târziu din destinul său.
,,Semeni un gând, culegi o faptă, semeni o faptă, culegi un obicei, semeni un obicei, culegi un
caracter, semeni un caracter, culegi un destin " Stephen R. Covey
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FAMILIA, ȘCOALA ȘI ÎNVĂȚAREA
PROF. CIRSTOI LIVIA
ȘCOALA GIMNAZIALA G. E. PALADE, BUZAU
Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece online, iar angajații sunt
încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și profesori, privind
cu îngrijorare anul școlar. În contextul acesta, care sunt și cum se modifică rolurile familiei și ale școlii, în
educația copiilor?
Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot fi o
oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.
Modul în care se schimbă școala și educația în România este un subiect important. Cum arată
parteneriatul familie-școală, cum pot fi copiii susținuți în dezvoltarea lor educațională, afectată de pandemie
și ce pot face părinții pentru a gestiona cu bine perioada, sunt subiecte care frământă pe toată lumea.
Tocmai de aceea, este important ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze în contextul actual
(și în noua normalitate), fără a se afla în contradicție.
Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții resimte
acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie ajutat și încurajat
pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv.
În parteneriatul acestora, este nevoie și de membri ai comunității care să asigure dezvoltarea personală
și socială, cât și sănătatea fizică și emoțională, prin diferite căi: consiliere, îndrumare spirituală, programe
de dezvoltare, servicii de sănătate, parteneriate cu școala etc. - cu atât mai mult în perioada pandemiei.
Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin:
• Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți acasă,
pasiuni, nevoi particulare)
• Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți)
• Evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia
• Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului
• Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului
• Implicarea în activități organizate de școală și comunitate
• Asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online
• Solicitarea ajutorului când este nevoie
• Participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala
• Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev (părinți) și cunoașterea elevului în mediul său
familial (profesori)
• Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (ateliere digitale,
cursuri online în care să-și formeze pasiuni).
Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-profesor (lipsa de comunicare, percepții diferite,
monopol asupra deciziilor luate cu privire la educație), criza poate fi o oportunitate pentru o transformare
pozitivă foarte interesantă.
Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: de
autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență.
Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor
familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de dimineata pana seara
si care nu petrec prea mult timp impreuna cu ei.
De ce este importanta familia in educatia copiilor? Pentru ca are o influenta deosebita asupra copiilor,
care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viata,
societate si natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viata lor, decat de la profesori sau necunoscuti.
De asemenea, familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere
intelectual, cat si fizic, moral si estetic. Parintii sunt cei care de cele mai multe ori asigura hrana si celelalte
elemente necesare copiilor: hainute, carti, rechizite, jucarii, ceea ce ii determina pe cei mici sa inteleaga ca
au datoria sa implineasca asteptarile pe care le au adultii de la ei.
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Mai mult decat atat, parintii au datoria de a le forma copiilor constiinta, caracterul, vointa,
personalitatea si simtul responsabil, dinainte ca cei mici sa ajunga pe bancile scolilor.
„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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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
ADRIANA LUCIANA CITCIRIGA
“Educatia este cea mai puternica arma pe care o poti folosi pentru a schimba lumea.”(Nelson
Mandela.)
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 are un rol esenţial în educaţia copilului. Familia este nucleul în care copilul se formează ca
om.
Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca
mediu educativ determinant. Direcţia spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se
va forma idealul său.
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.
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”.
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
avea prieteni, a colabora, a munci, a crea frumosul, a perpetua tradiţiile spiritualităţii, eticii şi moralei
creştine.
• Familia are şi o însemnată funcţie educativă
“Copiii n-au stiut niciodata sa isi asculte parintii, dar au reusit intotdeauna sa ii imite.” (James
Arthur Baldwin)
Familia este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin
excelenţă. Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari,
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei
personalitati armonioase. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic,
intelectual, moral si estetic. Cu ceea ce acumulează copilul în cadrul familiei, el se va integra sau nu mai
uşor în grupurile sociale din care va face parte, își va dezvolta personalitatea și influienţele reglatoare, de
socializatoare şi individualizatoare pe care le-a dobândit din familie.
Procesul de socializare al copilului în cadrul familiei este un proces social prin care individul uman,
membru activ al societatii, parcurge transformari succesive, un proces continuu de interactiune, inegal ca
intensitate, care da unei fiinte potential sociale posibilitatea sa-si dezvolte o identitate, un ansamblu de idei,
o gama de deprinderi. Prin socializare, copilul este condus spre dobandirea regulilor vietii, a obisnuintelor,
a modurilor de a gandi, a credintelor si a idealurilor conforme cu mediul social in care a crescut.
Atitudinea pozitiva a parintilor fata de literatura si de citit in sine este de asemenea un factor ajutator
in procesul de invatare, chiar si numai prin entuziasmul aratat de parinti pentru carti. Copiii care-si vad
parintii citind cu placere vor invata astfel ca cititul este ceva distractiv si vor fi mai tarziu receptivi la
invatarea lui in scoala.
Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. 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.
Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente, dar și
deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine.
• Un parteneriat familie – şcoală
“Educatia este un al doilea soare pentru cei care il avem.” (Heraclit din Efes)
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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.
Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. 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.
Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de
învățământ, personalitatea copilului.
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 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.
Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu
şcoala este orientarea şcolară şi profesională .
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.
În creşterea, educarea şi formarea copilului, astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere.
Actorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt familia și școala. Şcoala,
alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ,
personalitatea copilului.
Părinţii trebuie să vadă în cadrul didactic ,un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta sa dirijeze
pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoalăfamilie este determinantă în educarea copiilor. De aceea, între familie şi şcoală trebuie să existe o
permanentă colaborare . Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la
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.
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. Stern, H.H., Educaţia părinţilor în lume,1972, Editura Didactică şi Pedagogică, București.
2. https://jurnalspiritual.eu/familia-si-rolul-ei-in-viata-copiilor/ 6. 6.
3. Osterrieth, P., Copilul şi familia.1973, Editura Didactică şi Pedagogică, București.
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FAMILIA – PARTENER REAL ÎN CREȘTEREA ȘI EDUCAREA MICILOR
PREȘCOLARI
PROF. CIUBOTARIU ELENA
G.P.P. “LICURICI”, FĂLTICENI
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.
Conceptul de parteneriat, la momentul actual, include o altă relaţie cu copilul. Acesta devine parte a
deciziilor educative care îl privesc; astfel, se realizează participarea activă, conştientă şi responsabilă a
copiilor în propria formare.
Împreună cu părinţii, încurajăm copiii să aibă încredere în propriile forţe, îi ajutăm să-şi însuşească
cât mai corect şi eficient tehnicile unei bune învăţări, pentru a le folosi drept instrumente de muncă
intelectuală în decursul viitorilor ani de şcoală.
Loisel afirma că “în familie şi pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume –
omul de caracter”, evidenţiind dimensiunea morală a educaţiei în familie.
Colaborarea dintre familie şi grădiniţă îşi găseşte expresia în acţiunile comune de corectare
permanentă a conduitei copiilor, de educare prin mijloace variate şi rodnice. În cadrul acestui parteneriat,
trebuie să ţinem seama de faptul că unitatea dintre familie şi grădiniţă trebuie să se manifeste în permanenţă
pe toate planurile şi în toate domeniile educaţiei, folosindu-se sistematic diferite forme de colaborare între
cei doi factori, asigurând ridicarea nivelului pedagogic al părinţilor şi înarmarea lor cu metode eficiente de
educare a copiilor.
Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvoltarea și creșterea copiilor. O
bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în general,
parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De asemenea, părinţii pot
fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, determinându-i să adere la ideea de
colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil.
“Un copil este o fiinţă care creşte; un copil se recunoaşte după felul lui de a fi şi de a acţiona, sau,
cu o expresie mai cuprinzătoare, după conduita lui. Conduita copilului este totdeauna mai mult sau mai
puţin instabilă,…, pentru că, copilul nu cunoaşte adevărata muncă şi pentru că el poate să se joace şi să
viseze… Copilul este o forţă care progresează, o mişcare înainte, mai bine zis, un elan.” (JEAN
CHATEAU)
Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri,
programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor. Aceste
activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite cu
copiii lor, fapt care îi poate determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală.
Activitățile extrașcolare precum excursii, vizite sunt un prilej în care se oferă posibilitatea cunoașterii
frumuseții peisajelor, a valorilor spirituale prin vizitarea caselor memoriale. Părinţii pot participa la
organizarea şi sponsorizarea excursiilor trăind emoţii pozitive alături de ei și oferind modele de
comportament, familiarizându-i cu tradiţii şi obiceiuri populare, evenimente istorice.
Serbările reprezintă modalitatea prin care părinţii își pot evalua rezultatele copiilor atât individual
cât și la nivel de grupă. Ei sunt implicați în amenajarea grupei, decorare, confecționare. Ele sunt benefice
preșcolarilor întrucât oferă posibilitatea ca aceștia să-și depășească frica, să capete încredere în ei prin
participarea activă la program evitându-se astfel blocajele psihice.
Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura grădiniței cu familia s-a îmbunătăţit
considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru grădiniță.
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie,
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul
de echipă, creativitatea etc. dându-se posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi
responsabilităţi.
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Funcţia prioritară a grădiniţei fiind cea formativ-pedagogică, e firesc ca acţiunea ei să vizeze atât pe
copii cât şi pe părinţii lor, deoarece părinţii educă, dar se şi educă prin copiii lor.
Familia şi grădiniţa trebuie să-şi împletească acţiunile, să interacţioneze sub forma unui sistem clar
în dorinţa de a obţine rezultatul suprem: educarea copilului.
Toate activităţile extracurriculare contribuie la aprofundarea şi completarea cunoştinţelor
preşcolarilor, dobândite în cadrul activităţilor, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la
organizarea raţională şi plăcută a timpului liber.
Conţinutul acestor activităţi este stabilit în funcţie de interesele şi dorinţele copiilor. Având un
caracter atractiv, copiii preşcolari participă cu voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire la astfel de
activităţi. Oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunicăm preşcolarilor, acesta nu poate
acoperi setea de investigare şi de îndrăzneală creatoare a copiilor.
Activităţile educative și extracurriculare sunt organizate cu scopul de a completa activitatea şcolară,
urmărindu-se, printre altele, folosirea timpului liber într-un mod util şi plăcut. Prin implicarea părinților în
activitățile educative școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de educare a copiilor bazate pe
colaborare și comunicare, în scopul de a educa și forma copilul pentru viață.
Acest tip de activităţi îi ajută pe copii să-şi contureze personalitatea în sensul dorinţelor şi aspiraţiilor
sale de viitor, permiţându-le copiilor să exploreze şi să folosească legăturile interdisciplinare, instrumentele
intelectuale şi emoţional afective proprii unei educaţii integrale.
Bibliografie:
• Vâneață, Gabriela, ”Studiu de caz privind implicarea părinților în activitățile extracurriculare”, pe
site-ul http://www.asociatia-profesorilor.ro/
• Revista Învăţământului Preşcolar – “Educaţia în anul 2002”, Nr.3-4/2002, Redactor Şef – Silvia
Dima, Bucureşti, 2002
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MESERIA DE PARINTE
PROF. CIUCU CORINA CRISTINA
COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA” FOCȘANI
Familia reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile psihologice și
sociale ale copilului. Ingredientele necesare pentru o implicare sănătoasă în dezvoltarea acestora sunt:
iubirea focalizată pe copil, necondiţionată şi manifestată în mod sănătos, inclusiv, manifestarea grijii şi a
interesului pentru tot ce i se întâmplă şi ce trăieşte copilul. Este foarte importantă stabilirea limitelor,
discutarea regulilor, comunicarea consistentă, exprimarea deschisă şi asertivă, cu copilul şi cu alți membri
ai familiei, coeziunea cu alți membri ai comunității în care crește copilul.
În general părinţii încearcă să fie foarte buni cu copiii lor și au grijă să satisfacă, în măsura
posibilităţilor lor economice, dorinţele acestora. Fac petreceri pentru aniversări, le cumpără îmbrăcăminte,
produse electronice, organizează excursii. Ei nu realizează că ar putea oferi copiilor ceva mult mai valoros,
ceva ce nu se poate cumpăra cu toţi banii din lume: fiinţa lor, povestea vieţii lor, experienţele, lacrimile,
timpul lor.
Unii părinți își doresc un copil inteligent, uitând cât de importantă este sensibilitatea. Este necesară
stimularea copiilor să aibă obiective, să caute succesul în studiu, în muncă, în relaţiile sociale, dar în același
timp trebuie ajutaţi să nu le fie teamă de insuccese, să înțeleagă că nu există podium fără înfrângeri, că
perseverenţa este la fel de importantă ca şi capacităţile intelectuale.
Mediul familial este cel care își pune o amprenta fundamentală asupra dezvoltării personalității
copilului, iar părinții care au o stima de sine crescută vor oferi copilului un model. Acești părinți își vor
trata copiii cu respect. Copilul va imita comportamentele și atitudinile pe care le vede în jurul său și va lua
cu sine în viață atmosfera în care a trăit, impregnată cu bucurie, respect, creativitate sau dimpotrivă, cu
furie, frustrare, negare. Atitudinea protectoare a părinților manifestată prin limitarea excesivă a libertății și
independenței de acțiune a copiilor, a inițiativei devine o piedică în dezvoltarea armonioasă a acestuia.
Uneori părinții sunt deosebit de preocupați de copil, manifestă o teama permanentă pentru viața și
activitatea acestuia și de aceea stabilesc ei direcțiile de acțiune și comportare, fără să accepte abateri,
plângeri sau nemulțumiri. Principala consecință se exprimă într-un comportament lipsit de inițiativă,
instalarea unei temeri nejustificate de acțiune, timiditate exagerata.
Este esențială încrederea acordată copilului, că el înțelege ce i se transmite și că va urma regulile.
Este nevoie de răbdare și de încredere în capacitatea acestuia de a progresa în ritmul lui, pentru că de cele
mai multe ori așteptările părintelui sunt peste posibilitățile lui. Dezvoltarea personală a copilului poate fi
grav afectată dacă se cere prea mult de la el, poate apărea un conflict sau chiar abuzul emoţional. În timp
ce aşteptările realiste, sănătoase pot clădi sau încuraja succesul copiilor, cele nerealiste îi pot duce către
descurajare, anxietate sau eşec. Aceasta nu înseamnă că părinţii nu trebuie să aibă aşteptări prea mari de la
copiii lor, de teama de a nu le cere prea mult, pentru că atunci ei nu vor reuşi să-şi descopere întregul
potenţial.
Părinţii n-ar trebui să cedeze în faţa şantajelor şi presiunii copiilor. În caz contrar, emoţia lor va
deveni un balansoar: astăzi sunt docili, mâine explozivi. Trebuie stabilite clar ce aspecte pot fi negociate.
De exemplu, a merge la culcare noaptea târziu în cursul săptămânii şi a se trezi devreme pentru a învăţa
este inacceptabil şi prin urmare ne-negociabil.
Este nevoie de o comunicare asertivă care permite înțelegerea lor, cunoașterea experiențelor pe care
le-au trăit copiii și i-au determinat să fie mai mult sau mai puțin binedispuși. Unii părinţi consideră că,
atunci când vin acasă, după o zi de lucru, copiii nu au voie să fie supăraţi sau posomorâţi, pentru că, din
punctul lor de vedere, nu au motive. Însă acest lucru se întâmplă, pentru că şi copiii au zile proaste. Nu
întotdeauna copilul este premiant sau printre primii din clasă, chiar dacă părinții își doresc acest lucru. Ei
trebuie să înţeleagă faptul că nu toţi copiii sunt la fel, că nu au aceleaşi capacităţi intelectuale sau aceleaşi
înclinaţii şi, mai ales, că nu sunt perfecţi.
Pentru ca aşteptările să aibă rezultate pozitive, părinţii trebuie să observe potenţialul şi capacităţile
copiilor şi să le adapteze în funcţie de acestea şi de vârsta lor. Astfel, copiii îşi vor dezvolta o imagine
sănătoasă despre propria persoană, încredere în ei înşişi, optimism şi o strânsă legătură cu părinţii.
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Un părinte bun nu caută reguli pe care să le aplice dintr-un manual, nimeni nu-şi ia diplomă în
misiunea de a educa. El încearcă să-i sprijine pe copii, să devină model de viață și o sursă de iubire
necondiționată, oferindu-le ceea ce au nevoie, când au nevoie, învățându-i totodată să nu fie indiferenți la
nevoile celor din jur, să aibă spirit comunitar, să fie responsabili pentru ei și pentru ceilalți, să gândească
pentru ei și să facă alegeri conștiente.
Bibliografie
• Ion Drăgan, Educația noastră cea de toate zilele, Editura Eurobit, București 1992.
• https://jurnalspiritual.eu/familia-si-rolul-ei-in-viata-copiilor/
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROFESOR CIUPA MARIUS
Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie
precedând-o pe cea instituțională. Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, iar
educația sa la nivel psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluția fizică, urmărindu-se concomitent
educația intelectuală, morală în scopul formării caracterului. Cel mai important rol în evoluția psihică a
copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această vârstă, rolul exemplului este foarte
important.
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi.
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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este ,,instituţia fundamentală în toate societăţile.”
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic,
intelectual, emoţional, moral şi spiritual.
De familie depinde direcția maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre lume și viață,
despre fenomene din natură și societate, copilul le primește din familie. Astfel prin comunicarea continuă
cu membrii familiei, el își însușește limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al dezvoltării
sale psihice. Părinții trebuie să acorde o mare atenție întrebărilor copiilor, semn sigur al dezvoltării lor
intelectuale, al manifestării active a setei de cunoaștere, al curiozității lor cu privire la originea lucrurilor
carei înconjoară. Părinții îi învață de timpuriu pe copii să înțeleagă ce este ”bine” și ce este ”rău”, ce este
”permis” și ce este ”interzis”.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă. Familia stabileşte regimul de
viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formează primele deprinderi de igienă personală
şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor activităţi
de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber. Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol
important şi în dezvoltarea activă a emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare
şi emancipare relative.
În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament :respectful, politețea, cinstea,
sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate.În
realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult – părintele fiind un exemplu pentru copil.
Tot în sens moral familia îl îndrumă să fie sociabli, să fie un bun coleg și prieten. La vârsta şcolară, familia
ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de informaţie, să îi îndrume spre
cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze cunoştinţele, să le dezvolte gustul
pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să rezolve probleme şi să caute soluţii,
să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
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.
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În concluzie educația familială este cel mai popular tip de educație în orice moment. În condiții
moderne, instituția familiei este considerată ca principală în creșterea și dezvoltarea copilului, împreună cu
familia, instituțiile publice și de stat (grădiniță, școală, instituții de educație suplimentară etc.) joacă un rol
important.
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PARINTI SI COPII IMPREUNA PENTRU EDUCATIE
PROF INV. PRIMAR CODEA MIHAELA MARIA
,,Nu naşterea ca atare te face tată, nu purtarea în pântece te face mamă, ci bună creştere pe care o
dai copiilor. “ (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Apariţia copilului pe lume este o minune. Familia în care se naşte un copil devine cu adevărat fericită.
Viaţa de familie este corelată cu acest fenomen frumos, mult aşteptat de ambii soţi, care le pune la încercare
maturitatea, dragostea, responsabilitatea, competenţa, disponibilitatea pentru dăruire, altruism, stăpînire de
sine, tact şi compasiune.Din clipă în care vede lumina zilei copilul are nevoie de aer, hrană, somn, căldură,
apă.treptat apare şi se manifestă trebuinţa de apărare, orientare, investigare, mişcare, rela!are,vocalizare,
comunicare şi relaţionare, precum şi de semnale informaţionale care vor firecepţionate şi prelucrate de
copil, contribuind la dezvoltarea personalităţii lui.
Familia, prima școală a viețîi este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi dar
și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial.
Că prima veriga a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse.Întrebarea care se
pune este, dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabili- taților educative, dacă este
pregătită să activeze constant că un factor educativ. Opiniile celor doi părinți referitoare la copil trebuie să
fie convergente iar părințîi trebuie să fie un bun exemplu, având în vedere cât de puternic este spiritul de
imitație la copii. În comparație cu familia cu un singur copil, familia cu mai mulți copii reprezintă un mediu
educativ mai bun. Părințîi trebuie să aibă o autoritate asupra copilului. Această autoritate nu trebuie obținută
cu ajutorul pedepselor sau a violenței și nici printr-un exces de bunătate și satisfacerea oricărei dorințe.
"Adevărată autoritate derivă din exigență părinților față de comportarea copiilor, îmbinată cu respectul față
de aceștia". Copilul trebuie să simtă iubirea pe care părinții i-o poartă, dar este necesar să știe că nu-i vor
îngădui orice capriciu.
De-a lungul timpului viaţa în familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra
vieţîi private a copiilor şi tinerilor. Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească
obstacolele, inerente vieţii, este punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate
timpului în care trăiesc. Acest nucleu aste determinat, în primul rând prin condiţiile economice, materiale,
de hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, de organizarea unui ritm al vieţii, de nivel cultural şi comportamental, de
integrarea socială prin care îşi pune desigur amprenta pe existenţa şi dezvoltarea copilului, a elevului, în
mod hotărâtor.
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele comportă ment, elevul le datorează educaţiei
primite în familie. (Utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei şapte ani de acasă")
Direcţia spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se va formă 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.”[1]
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 educaţîi familiale defectuoase. Greu va înţelege extrovertirea unei persoane
în familia să 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.
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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 că substrat lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase, drept urmare ,,meseria” de părinte
devine cea mai grea meserie din lume.
[1] Psihologie generală, Andrei Cosmovici, Ed. Polirom, Iaşi, 1996, p. 212.
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ
CODILA MONICA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 REȘIȚA
JUD. CARAȘ SEVERIN
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special
jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. „Să zicem că
trage de faţa de masă. El nu face asta pentru a trage acea faţă de masă, ci pentru a ajunge la ceva ce este pe
masă şi la care nu ajunge.
Pentru cei mai mulți dintre noi, expresia „cei 7 ani de-acasă“ este sinonimă cu un set de reguli de
politeţe şi de principii de viață esențiale, pe care copilul le deprinde la o vârstă fragedă, în sânul familiei, și
care îl ajută pe adultul de mai târziu să se integreze în viața socială. Un copil care are cei şapte ani de-acasă
va ajunge adultul responsabil,educat,politicos,care ştie să spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună
în orice situaţie,atât în societate,cât şi în viaţa particulară.
Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie,prin exemple şi argumente clare. Nu
uita însă că purtarea copilului tău,definită uneori ca obraznică sau nepoliticoasă,nu este întotdeauna un lucru
intenţionat.
Uneori,cei mici pur şi simplu nu îşi dau seama că nu este bine să întrerupă două persoane care
discută,că nu este frumos să se scobească în nas atunci când se află la şcoală sau că nu e un semn de bună
creştere când comentează cu voce tare defectele fizice ale unei persoane.
Încă din primii ani de viaţă,cel mic poate învăţa cu ajutorul tău ce înseamnă noţiunea de respect,mai
ales dacă îl înveţi să folosească des cuvinte precum „te rog“,„mulţumesc“,„bună ziua“,„mă scuzaţi“. Nu
uita că tu îi dai prima exemplul. Învăţându-l bunele maniere,când va creşte,toate aceste lucruri de bun-simț
i se vor părea normale și îi vor completa personalitatea. Ştii şi tu deja că politeţea se învaţă treptat,tocmai
de aceea e important să îi explici copilului tău de ce trebuie să fie respectuos:respectându-i pe alții va fi,la
rândul său,respectat.Tot în primii şapte ani de viaţă,îi poţi oferi celui mic câteva pilde despre ce înseamnă
recunoştinţa,începând cu un simplu „mulţumesc“ adresat bunicilor sau rudelor pentru cadourile pe care lea primit de ziua lui de naştere şi până la mici gesturi de apreciere pentru colegii de la grădiniţă sau copiii
cu care se joacă în parc. Învaţă-l să fie deschis,să aibă o atitudine plăcută și să îşi exprime recunoştinţa faţă
persoanele care l-au ajutat într-o anumită situaţie.
Chiar dacă nu înţelege imediat de ce trebuie să spună tot timpul „te rog“ sau „mulţumesc“,ori să salute
şi să răspundă la salut,pe măsură ce va creşte,odorul tău îşi va da singur seama că bunele maniere îl ajută
pe termen lung să relaţioneze şi să socializeze mai bine cu cei din jur. Ba chiar va atrage admiraţia celorlalți
dacă ştie cum să se comporte corect atunci când merge în vizită sau te însoţeşte la un eveniment important.
Spune-i că bunele maniere nu sunt doar pentru zile mari,ci sunt importante în viața de zi cu zi,în orice
situație.
Regulile de politeţe pe care cel mic trebuie să le stăpânească sunt legate inclusiv de mesele în familie.
În aceste momente, trebuie să îi explici că nu este frumos să stea cu coatele pe masă, pentru a nu-i deranja
pe cei de lângă el,că nu este o privelişte prea plăcută atunci când mănâncă cu gura deschisă, că nu este
politicos să se joace cu alimentele şi să le arunce în toate direcţiile şi că nu e nevoie să bată cu tacâmurile
de nerăbdare,oricât de foame i-ar fi în acea clipă.
Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la
interviul pentru un loc de muncă,cum să-şi facă prieteni şi cum să și-i menţină. Aşadar, cei şapte ani deacasă reprezintă și abilitățile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat.
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Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor,e foarte important ca micuţul
să ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintr-o
anumită comunitate. Bineînţeles,în cei şapte ani de-acasă intră şi o componentă de altruism,adică cel mic
să arate că îi pasă de ceilalţi,că ştie să asculte ce spune cineva,că e gata să sară în ajutor atunci când este
rugat. Nu este vorba numai de etichetă,de cum să se îmbrace,să mănânce şi să se poarte în anumite situaţii.
Copilul trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el,că are valoare ca om.
Nu trebuie uitat ca micutul de varsta prescolara are nevoia de a cunoaste oricare realitate pe
care o intalneste si are capacitatea de a o intelege, daca ne cantarim cuvintele si ii oferim multe exemple
concrete. Nicio intrebare a sa nu trebuie sa ramana fara raspuns logic, exact, care sa-l satisfaca si sa-i ofere
posibilitatea de a-si crea un bagaj cultural.
Mai mult decat atat, trebuie ca noi, parintii, sa observam ce aspecte pe care le intalneste ii trezesc
curiozitatea si sa-i explicam simplu, dar foarte precis ce vede si ce aude. Copilul trebuie invatat sa puna
permanent intrebari, chiar daca acestea uneori ii innebunesc pe parinti.
Mama si tata trebuie sa transforme dorinta de cunoastere a copilului intr-un joc in care micutul
sa se simta recompensat cand pune intrebari si incearca sa-si raspunda gandind singur.
ealitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec
din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc
o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere
al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o
parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul
copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că
existăcoerenţăşi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de
comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie unui
regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera
cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această
sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se
informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi
utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său.
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ROLUL PRIMORDIAL ȘI UNIVERSAL AL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA
COPILULUI
PROF. INV. PRIMAR CODREAN PETRA
LICEUL TEHNOLOGIC FELIX- SANMARTIN
Astăzi, în societatea modernă, familia reprezintă nucleul fundamental al societății. Dezvoltarea
fiecărui individ este influențată de propria familia și de educația primită. Educația este considerată ca o
nevoie fundamentală, alături de nevoia de înrudire, adăpost, protecție, igienă, familia reprezentând
răspunsul imediat la aceste nevoi.
Educația trebuie să se manifeste în permanență ca o acțiune unitară, coerentă, implicând o strânsă
legătură dintre familie și mediul educațional. Acest lucru impune ca părinții să fie parteneri egali în educația
copilului.
Cine sunt membrii unei familii? Aceasta este, în primul rând formată din mama și tatăl, la care se
poate adăuga frați, bunici, verișori, etc. Rolul de părinte nu este unul tocmai ușor, dar este cea mai frumoasă
meserie pe care un om o poate avea. Obiectivul principal al familiei trebuie să fie cel al păstrării sănătății
fizice, al creșterii normale și mai ales de a asigura protecție, sprijin, hrană.
După cum știm, familia este cea care oferă primele exemple unui copil, și este modelul după care un
copil se ghidează pe mai departe. 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 și şedinţe cu părinţii.
Timpul acordat este darul pe care părintele îl oferă prin prezenţa sa copilului. În multe case, copiilor
le este mai greu fără televizor decât fără taţi. Cu cât legătura emoţională dintre copil şi tată este mai
puternică, cu atât scade posibilitatea de a se ajunge la un comportament ce presupune delincvenţă. Timpul
acordat trebuie să presupună şi un contact vizual plăcut şi plin de afecţiune. A privi copilul în ochi este o
modalitate foarte eficientă de a transmite iubire din toată inima către sufletul copilului. Nu trebuie lăsat
copilul să creadă că i se oferă iubire pentru că a făcut ceva pe plac în momentul acela, trebuie să i se ofere
iubire în mod consecvent, orice ar fi, indiferent de comportamentul lui sau de orice alte împrejurări.
Timpul acordat înseamnă 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.
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.

657

FAMILIA, ŞCOALA DE ACASĂ
PROFESOR COJOCARU DANIELA
COLEGIUL NATIONAL „COSTACHE NEGRI” GALATI
Familia reprezintă una dintre cele mai vechi forme de asociere umană, o instituţie stabilă cu rosturi
fundamentale pentru indivizi şi pentru societate. Şi are parte şi de o abordare juridică fiind descrisă ca un
grup formal fondat pe baza unor legi şi acte normative. Privită din punct de vedere sociologic, familia este
definită ca formă specifică de comunitate umană, desemnând grupul de persoane unite prin căsătorie, filiaţie
sau rudenie, care se caracterizează prin comunitatea de viaţă, interese şi întrajutorare 1. Din acest punct de
vedere se poate spune că familia este o realitate socială prin comunitatea de viaţă dintre soţi, dintre părinţi
şi copii, precum şi dintre alte rude. În cadrul relaţiilor de familie apar aspecte morale, psihologice,
fiziologice şi economice. Familia presupune și o realitate biologică/ trupească, dar, potrivit punctului nostru
de vedere, nu aceasta este esențialul instituției familiei ce ia naştere prin unirea dintre bărbat şi femeie şi
prin procreaţie 2. Baza sa o reprezintă căsătoria, care presupune aspecte mult mai complexe decât cele de
ordin biologic iar cei doi soţi se constituie în nucleul evolutiv familial. De aceea, sociologii disting familia
simplă sau nucleară, formată din părinţi şi copii, şi familia extinsă sau largă, formată şi din alte persoane
decât în primul caz 3. Familia creștină este școala virtuților. Cu îndrumări sănătoase, creșterea în ,,cei șapte
ani de acasă” lasă în inima și în mintea copiilor urme și amintiri neșterse. O bună educație acasă dezvoltă
sentimente religioase pe care și cea mai atee școală nu le mai poate nimici. Familia este prima societate
naturală și adevărata celulă socială. În organizarea sa proprie, ea oferă garanții de moralitate; este prima
școală care pregătește pe copil pentru viața socială, deprinzându-l să-și îndeplinească datoria, să-și
disciplineze voința, dându-i simțul ierarhiei și ordinii. Familia este un oficiu înalt al respectului, al
demnității, al libertății interioare, al seninătății constructive. Mediul familial oferă siguranță, liniște,
afecțiune, seninătate, care constituie o atmosferă prielnică pentru o dezvoltare normală și echilibrată. Copiii
sunt sânge din sângele părinților și suflete din sufletele lor. Ei reprezintă fructul conviețuirii, năzuințelor și
iubirii dintre părinți. Datorită acestui fapt, ceea ce constituie îndeosebi datoriile părinților față de copii, este
grija pentru preocuparea în vederea creșterii, educării și instruirii lor, pentru a corespunde ca cetățeni
societății și îndatoririlor legate de formele complexe ale vieții. Una dintre garanțiile educației creștine a
copiilor într-o familie este viața duhovnicească activă a părinților, pe care copiii o simt și la care participă
în funcție de vârsta lor și în conformitate cu trăsăturile lor de caracter. Coparticiparea copiilor la viața
duhovnicească din cadrul familiei este necesară pentru dezvoltarea cunoștințelor și a obiceiurilor creștine.
De asemenea, ea devine garanția transformării în timp a relației părinți – copii într-o relație de prietenie
duhovnicească 4. Ca celulă a societăţii umane, familia este supusă, sub aspectul fizic al problemei,
„desfacerii”, „dezintegrării” ei. De exemplu, o dată cu bucuria legată de faptul că fii unei familii cresc, se
maturizează, apare şi amărăciunea legată de apropiata despărţire de ei, care ţine de însăşi fiinţa familiei.
Indisolubilitatea este valabilă pentru căsătorie, nu şi pentru familie. Familiile urbane au în ele ceva efemer,
familiile ţărăneşti rămân şi locuiesc uneori secole de-a rândul în aceiaşi curte, aşa încât proprietatea,
gospodăria familiei supravieţuieşte fără întrerupere, de la o generaţie la alta. Familia modernă, urbană este
întemeiată pentru ca de multe ori, după câteva decenii să dispară. 5Dumnezeu n-a dăruit familiei
posibilitatea de a se înmulţi doar pentru ca cei răposaţi să aibă urmaşi, ci ca cei vii să aibă tovarăşi de
viaţă. Uneori se întâmplă ca tatăl cât şi mama să se opună independenţei copiilor lor faţă de ei, legăturile
sentimentale prea puternice, dar mai ales prost cultivate se repercusionează, nu de puţine ori în mod negativ
în căsnicia de mai târziu a acestor copii, încă ataşamentul lor sufletesc faţă de soţ sau soţie întâmpină o
serie întreagă de obstacole la nivelul inconştientului. Dar familia nu este numai sâmburele din care crește
A. Stănoiu, M. Voinea, Sociologia familiei,TUB, Bucureşti, 1983, p. 5; B. A. RiazenteV, Semeinoe pravo, Moskva, colecţia
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A. Ionaşcu, M. Mureşan, M. Costin, V. Ursa, Familia şi rolul ei în societatea românească, Ed. Dacia, Cluj - Napoca, 1975, p.
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obștea (societatea) omenească, ci ea este și cel dintâi așezământ de creștere morală a omului, neapărat
necesar pentru bunăstarea societății. Familia este răsadnița de virtuți și izvor de întărire morală. În sânul ei
își primește copilul primele îndrumări de viață, care îi rămân întipărite în suflet pentru totdeauna. Căci, dacă
temelia bunei creșteri a copilului este dragostea și înțelegerea firii sale, lucrul acesta se face mai întâi și cel
mai bine în familie.
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PREȘC. LACRAMIOARA ALINA COJOCARU
GRADINIȚA P.P. „SF. SAVA” IAȘI
Grădiniţa şi familia sunt doi factori primordiali în educaţia copiilor. Conceptul de parteneriat
educaţional presupune colaborare, cooperare, comunicare eficientă, în scopul optimizării rezultatelor
educaţiei. Este necesar un parteneriat real, activ, cu implicare din partea familiei în activităţile de la grupă
şi cele extracurriculare.
În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinţii
sunt primii educatori ai copilului. Copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, instituţie care le asigură condiţiile
necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Vine apoi rândul profesioniştilor din
grădiniţe să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific vârstei
acestora. Grădiniţa este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacţioneze cu alţi copii,
dar şi cu adulţi şi le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învăţării.
Totodată, grădiniţa oferă suport pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil,
pentru dezvoltarea capacităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii. De asemenea, grădiniţa
sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei
identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă. Dar educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri
ai unei comunităţi, este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor
ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi, motiv pentru care cel mai
important parteneriat care este necesar a fi implementat este cel dintre grădiniţă şi familie.
Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor, la acestea adaugându-se plăcerea de a fi alături
de colegi, activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea socialeducativă şi un efect reconfortant. Din acest motiv, este recomandat ca părinţii: • să le prezinte copiilor
grădiniţa ca un loc în care ei se pot juca împreună cu alţi copii, în care pot învăţa lucruri noi şi interesante;
• să cunoască programul grădiniţei şi pe educatorii copilului lor; • să ofere informaţii suficiente educatorilor
şi să ceară sfatul acestora; • să participe la evenimentele din grădiniţă (Ziua copiilor, Ziua grădiniţei, serbări,
şezători etc.); • să se ofere voluntari prin implicarea în activităţi şi să ceară şi membrilor comunităţii lucrul
acesta; • să dorească să participe la luarea unor decizii cât mai bune pentru grădiniţă; • să discute permanent
cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă; • să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie.
Auzim de foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul
unei persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani
de-acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educație potrivită, ori nu și-a însușit diverse norme
ori reguli de politețe, în special.
Aceasta expresie definește însă tot bagajul de cunoștinte, deprinderi, comportamente si atitudini
acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, una
din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de
informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj etc.
La vârsta preșcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată.
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, am ochii ca ea și sunt frumoasă, așa
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi.” Astfel va exista o incercare de
concordanță între imaginea impusă de ceilalți și cea a cunoașterii de sine.
Nu este de-ajuns doar să ne controlăm limbajul și comportamentul în fața copilului, ci și exprimarea
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristețe etc.), precum și a dorințelor și nevoilor. Bineînțeles că asta
nu înseamnă că permanent von fi stresați de cum vorbim, ne purtăm ori reacționam la cei din jur, însă va
trebui să ne impunem anumite restricții, conduite și chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât
copilul să poată trage învățăminte atât din situațiile și întâmplările frumoase, cât și din cele mai puțin
frumoase.
Este nevoie de însușirea responsabilității de a fi părinți, de a fi permanent conștienți că cel mic ne
supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea
în diverse situații și va fi judecat, acceptat ori nu în societate.
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SCOALA PARINTILOR
PROFESOR COJOCARU LUMINITA
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA FETESTI
Motto:
“Toti adultii care lucreaza cu copii au nevoie de sprijin. Putem face o diferenta certa in viata copiilor
nostri, daca ne vom uni eforturile, vom avea aceleasi obiective, si vom continua sa respectam demnitatea
si capacitatea innascuta a fiecarui copil. Daca vom crede cu adevarat in potentialul nelimitat al copilului,
ne vom da seama de importanta fiecarei perioade de dezvoltare din copilarie si importanta rolului adultilor
in acest proces, nu doar de realizarile copilului tau sau al meu, ci de progresul omenirii”. Maria Montessori
Părinţii trebuie să ştie cum să-şi educe şi să-şi ajute copiii, în orice situaţie. Au probleme, dar nu au
curajul de a le spune, ori nu-şi dau seama că au probleme.
Copiii si tinerii din ziua de azi invata cum sa opereze cu fapte logice, dar nu stiu cum sa abordeze
esecurile si insuccesele. Invata sa rezolve probleme de matematica, fizica si chimie, dar nu stiu sa rezolve
conflictele existentiale. Sunt tinerii de azi pregatiti pentru a se confrunta cu o deceptie ? NU ! Ei sunt
antrenati doar pentru succes !
Trebuie sa cautam solutii astfel incat sa schimbam unii din pilonii educatiei !
Şedinţele cu părinţii au doar rol de informare, părinţii nu ştiu să folosească informaţiile în beneficiul
copiilor. Când sunt chestionaţi, fie oral, fie scris, răspund cu teamă, nu sunt sinceri sau nu ştiu să răspundă.
Avem o colaborare excelentă cu părinţii, dar unilaterală: feed-back-ul nu se realizează, sunt foarte buni
executanţi, vor să ajute, se implică, dar nu ştiu „cum” şi „când” să facă ceea ce este potrivit unei situaţii. În
societatea în care trăim se pune din ce în ce mai mare accent pe conceptul de educaţie permanentă, care
este chiar o necesitate astfel, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o
necesitate.
Familia este primul initiator socio-cultural al copilului, iar scoala constituie experienta de viata a
acestuia in societate.
Părinţii sunt preocupati în a-şi clarifica şi înţelege importanta educaţiei in familie şi a colaborarii cu
şcoala ca parteneri, constientizand deopotriva necesitatea coerentei influentelor educative ale tuturor
factorilor care actioneaza asupra copiilor.
Este necesar de a se pastra cat mai eficient legatura parinte-educator prin intaliniri lunare, evaluari
periodice, participarea la activitati demonstrative, procurare de material informational necesar proiectelor
tematice, activitati optionale, activitati extracurriculare, serbari, evenimente socio-culturale, discutii pe
diferite teme prin care sa cucereasca teritoriul emotiilor copilului, sa-i invete sa gandeasca, sa-i invete ca
din greseli invata, si sa-i lase sa greseasca.
E necesar ca parintii sa-si stimuleze copii sa aiba obiective, sa caute succesul in studiu, in munca, in
relatiile sociale, dar cel mai important sa nu le fie frica de insucces !
De aceea ,scoala realizeaza periodic chestionare si discutii individuale sau de grup . Acestea au
evidentiat diversitatea parerilor parintilor legate de stabilirea unor reguli si limite in comportamentul
propriilor copii. Actiunile derulate au intarit convingerea ca fara stabilirea unui sistem unitar de cerinte in
scoala si in familie, colaborarea dintre cei doi factori educationali ar ramane fara rezultatele scontate.
Bibliografie : www.didactic.ro
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA
CADRU DIDACTIC: COMAN ANCA CLAUDIA
Din punct de vedere social, rolul familiei este deosebit de important în formarea și dezvoltarea
sentimentelor, priceperilor și deprinderilor de viață ale copilului. Familia contribuie la dezvoltarea
armonioasă a copilului atât pe plan fizic și intelectual, cât și pe plan estetic. În familie se formează cele mai
importante deprinderi de comportament: sinceritate, politețe, cinste, onestitate, simț responsabil, ceea ce
numim ,,cei șapte ani de acasă”.
Încă de la vârste fragede, copiii interacționează unii cu ceilalți, dar și cu persoane de toate vârstele,
find ajutați de către părinți să-și dezvolte un echilibru emoțional. Aptitudinile sociale se dezvoltă prin jocuri
de creativitate și imaginație, jocuri de rol, dar și cu ajutorul jucăriilor. Copiii sunt încurajați de către părinți
să deseneze, să picteze, să spună povești, să facă puzzle-uri, fiind puși astfel, în situații imaginare variate,
din care vor învăța cum să socializeze între ei.
Colaborarea eficientă între școală și familie asigură îmbunătățirea relațiilor de comunicare între elevi,
părinți și profesori, clarifică unele probleme ce pot apărea la nivelul grupurilor de elevi, îndeamnă la
autocunoaștere, la identificarea celor mai bune soluții privind realizarea obiectivelor propuse.
De-a lungul timpului, s-a constatat că elevii care sunt sprijiniți și îndrumați în mod corespunzător de
către părinți, sunt mai încrezători în propriile forțe și implicați în activitatea școlară, în timp ce elevii care
provin din familii care neglijează educația sunt delăsători, nemotivați, dezinteresați. Școala și familia dețin
un rol important în formarea și dezvoltarea unei personalități armonioase a elevului.
Parteneriatul între școală și familie reprezintă o formă de comunicare, colaborare, cooperare, în
sprijinul elevului la nivel educațional, prin intermediul căruia părinții vor fi implicați în activitatea școlară.
Parteneriatul implică participarea părinților la lectorate și consultații pe diverse teme educative, organizarea
unor activități extrașcolare, lecții demonstrative, colaborarea cu alți parteneri educaționali.
Așadar, școlile ar trebui să planifice și să implementeze programe de parteneriat, în scopul implicării
părinților în procesul educațional.
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI
PROF. COMAN CLAUDIA-DANIELA
ŞCOALA GIMNAZIALA GURA OCNITEI
Familia are cel mai important rol în educaţia copilului.Aceasta îi oferă mediul esenţial care poate
influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin dragostea, educaţia oferită şi prin securitatea materială.
Orice familie trebuie să satisfacă nevoile primare ale propriului copil:afecţiune, protecţie şi
socilaizare.Fiecare membru al familiei are un rol important în influenţarea şi formarea personalităţii
copilului.Un mediu familial fericit duce către o dezvoltare armonioasă şi fericită a copilului, deoarece acasă,
în familie,se creează fundaţia,baza tuturor organizărilor sociale.Aici este primul loc în care se învaţă prima
lecţie a traiului comun-a convieţuirii, a muncii împreună-a colaborării şi a ajutorului reciproc-a
parteneriatului.
În familie, copilului i se asigură climatul afectiv necesar unei dezvoltări armonioase.Din iubire şi
prin iubire,copilului i se oferă siguranţă şi protecţie.Aici el primeşte educaţia morală necesară viitorului
adult, i se satisface nevoia de apartenenţă şi de acceptare, i se oferă acea stare de bine de care oricine are
nevoie.
Meseria de părinte este cea mai grea dintre toate meseriile,deoarece familia este un factor
determinant care modelează principiile şi realizează succesul copiilor.Nimic nu îl ajută mai mult pe copil
ca un părinte dedicate rolului său.
Baza fundamentală a formării de sine este familia în care copilul învaţă normele morale şi etice, prin
implicarea egală a ambilor parteneri.
Copilul este oglinda familiei,astfel că el va fi reflexia acesteia.
Prin urmare, familia trebuie să creeze o atmosferă echilibrată şi propice dezvoltării armonioase
copilului.Copilului trebuie să i se ofere libertate în gândire şi exprimare,atenţie, empatie, implicare, timp
dedicat, timp calitativ ,nu cantitativ, relaxare şi distracţie împreună,pentru a beneficia de acea stare de bine
şi pentru a simţi că se află în propria zonă de confort.
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VREAU LA GRĂDI!
PROF. INV. PREȘCOLAR, COMAN DUMITRA
GPN VALEA PARULUI, BECENI, BUZAU
Am trăit mult timp cu impresia că acest mediu on-line „mi-a furat” meseria de educatoare. Acele
gesturi, mijloace și metode prin care arătam copiilor că îmi sunt dragi, că îi înțeleg, că pot să călătoresc
alături de ei în ceea ce însemna atașament, afecțiune, dragoste necondiționată, siguranță și explorare
dispăruseră.
Cum să mai dovedesc că perioada copilăriei, mai ales între 3 și 6 ani, este perioada în care copilul își
dezvoltă capacitatea de a gândi, de a vorbi și de a raționa, iar totodată este o perioadă importantă în care se
pun bazele sistemului de valori, de luare a deciziilor și de relaționare? Cum? Fără să-i îmbrățișez cu căldură,
fără să le exprim bucuria cu vocea sau fața cea adevărată, fără să le șterg nasul și ochii când sunt supărați
sau fără să-i las să mă atingă? Cum să lege prietenii, să învețe să accepte și alte opinii și abordări ale
celorlalți copii? Fără să fie față în față?
Dar… perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită.
Învățământul on-line, această formă de învățare la distanță, a fost impus acum de perioada dramaticӑ pe
care o traversӑm. Asta trăim astăzi și ne adaptăm!
Pentu mine, armonia dintre cele două medii, familial și cel educațional, atât de mediatizata legătură
cu familia a fost baza a tot ce a însemnat până acum activitate și rezultate.
Părinții mi-au fost aproape zi de zi: dimineața pentru a le citi, povesti sau explica activitățile propuse
pe platformă și pe grupul de WhatsApp, în timpul zilei pentru a ajuta, supraveghea sau realiza desfășurarea
jocurilor selectate de către copii și spre seară pentru a transmite rezultatele obținute (fotografii, filmulețe,
impresii) sau pentru a participa la întâlnirile cu grupa, pe Meet. Nu de puține ori am primit feedback-ul la
ore târzii din noapte, dar am apreciat și mai mult efortul unor părinți care, după o zi de muncă la serviciu,
au trimis materiale sau secvențe din activitățile realizate de copil în timpul zilei, cu ajutorul bunicilor.
Expresii de genul: „i-au plăcut tare mult activitățile de astăzi!”, „ce joc frumos, îl știu de la grădi!”,
„hai, să mai facem…!”, „abia aștept întâlnirea să vadă doamna și colegii cum mi-a ieșit…!”, ne-au
impulsionat să mergem mai departe, să încercăm să facem ca distanța dintre noi și învățământ să fie cât
mai mică. Și totuși … îmi era tare drag să aud „Vreau la grădi!”
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII
EDUCAȚIA ÎN FAMILIE- CEI ȘAPTE ANI DE- ACASĂ
FAMILIA- UN FACTOR IMPORTANT ÎN EDUCAȚIE
LICEUL TEORETIC OLTENI
PROF. COMĂNESCU CRISTIANA
Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc şi răspund de ea în
faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor.- A.S. Makarenko
Familia este o sursă de sănătate şi ordine, este un factor activ din punct de vedere social şi spiritual.
Ea joaca un rol important în educația și personalitatea copilului nu întâmplator vorbim de cei șapte ani de
acasă.Toți păriții îșî dorec o educație specială pentru copii lor și își indreaptă privirea spre sistemul
educațional, dar ignoră importanța deosebită pe care o are familia în educație, privind eșecurile din educația
copilului lor numai ca eșec al sistemului de învățământ.
Cea mai preţioasă moştenire pe care părinţii o pot lăsa copiilor este propria lor fericire.- spunea
Thich Nhat Hanh. Pornind de la acest citat doresc să demonstrez cât de importantă este familia în educarea,
succesul și personalitatea copilului. Un copil care trăiește intr-un mediu familial armonios este un copil
fericit, un copil care împărtășește la rândul său zâmbete și care va comunica mult mai ușor cu ceialți copii.
Un copil care cunoaște din mediul familial ce înseamnă respect, implicare, responsabilitate va fi un elev
responsabil, respectuos și se va implic activ in activitațile școlare și extrașcolare, drumul său fiind un drum
de succes. Părinții sunt modele de urmat pentru copii lor, iar păriții nu trebuie să uite acest lucru:
Diploma celor șapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinților.- spunea Valeria
Mahok
Cu siguranță că și școala are rolul ei în educație, de aceea relația școală- familie are un rol la fel de
important în educația copilului. Ceea ce trebuie să înțeleagă un copil este importanța pe care o are educația
pentru el atăt din punct de vedere intelectual, cât și din punct de vedere social și profesional. Îmi vine în
minte mesajul transmis de Michelle Obama: Trebuie să te duci la școală. Trebuie. Trebuie să te duci la
liceu. Trebuie să îți iei o diplomă. Pentru că educația este singurul lucru pe care nimeni nu îl va putea lua
înapoi de la tine, iar asta merită acastă investiție. Inteligența este cea mai prestigioasă comoară pe care nu
ți-o poate lua nimeni, iar absolvirea studiilor iți poate oferi o carieră, un loc de muncă mai bine plătit.
Revenind la educația în familie aș încheia cu un citat celebru Cei șapte ani de acasă nu îi putem primi
din nicio școală, ar el reprezintă sigurul pașaport recunoscut în întreaga lume.
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EDUCAȚIA ȘI CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF.ÎNV.PREȘC.: COMĂNESCU LOREDANA CĂTĂLINA
GRĂDINIȚA CU P.N. NR.1 CRUCEANU
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Familia reprezintă primul spaţiu formativ
pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte
important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia. Fiecare părinte
ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând de la
comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau
în vizită la rude.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii.
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.
Copilăria timpurie reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa copilului, întrucât este marcată
de momente cruciale pentru succesul său de mai târziu,la şcoală şi în viaţă.
Intervenţia adultului asupra copilului în această perioadă este fundamentală.
Educaţia timpurie vizează intervalul de timp cuprins între naştere - pentru că din momentul când se
naşte copilul începe să se dezvolte şi să înveţe, şi până la 6/7 ani - vârsta intrării la şcoală. Educaţia timpurie
se realizează în atât în mediul familial, cât şi în cadrul serviciilor specializate, precum creşa sau grădiniţa.
Familia exercita o influență deosebit de adancă asupra copiilor,ea fiind cea care răspunde de
satisfacerea trebuințelor elementare ale copilului și mai ales de protecția lui. Acțiunea educativă din familie
trebuie și are întotdeauna un caracter intențional, urmărind o anumită finalitate-formarea personalității
copilului pentru integrarea lui în societate.
Educația făcută de primii educatori – părinții,se răsfrânge asupra tuturor laturilor copilului în funcție
de particularitățile de vârstă și individuale ale acestuia.
Cel mai important rol în evoluția moral-civică a copilului îl au exemplele bune care pleacă inevitabil
din familie. Familia,nucleu de bază al societății noastre,are rolul de a asigura dezvoltarea fizică și morală a
copilului. De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului,dezvoltarea lui,etc. De
felul în care părinții vor educa copilul în sensul unei morale riguroase,dar suple și de felul în care vor ști să
dirijeze viața afectivă a copilului,va depinde formarea personalității acestuia. De la familie copilul învață
să iubeasăa munca,țara și libertatea și să respecte legile țării.
Copiii trebuie educați în așa fel încât să realizeze că libertatea individuală nu se poate realiza decât în
cadrul libertății colective,generale,că munca și respectul față de ceilalți constituie o obligație fundamentală
a fiecărui cetățean. Pentru a-și educa bine copilul,părinții nu trebuie să considere niciodată ca acesta ar avea
unele particularități psihice nemodificabile,iar dacă observă unele devieri de la normal ale copilului,nu
trebuie să aștepte pasivi ca timpul și natura să le relzolve. Părinții trebuie să intervină activ, organizând,
dirijând și orientând viața psihică a copilului în cazul oricărei abateri de la normal. Există la unii copii, din
fericire foarte rar, crize morale care pot aduce parinții la disperare.
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Formarea personalității
Părinții trebuie să vegheze copiii lor pentru a căpăta un ansamblu de trăsături morale și intelectuale
necesare formării unei personalități superioare. Educarea lor trebuie să fie dirijată spre obținerea
modificărilor de caracter favorabile unei comportări superioare individuale și sociale. De aceea părinții
trebuie să lupte pentru ca orizontul moral și intelectual al copilului să fie în continuă lărgire. Copilul nu
trebuie considerat ca o statuie de bronz, care are un loc fixat ,din care nu mai poate fi schimbată. El trebuie
să fie activ și adaptabil ,iar părinții au datoria permanentă de a-l face să progreseze, să se perfecționeze și
să-și măreasca valoarea umană. Formarea personalității la copil este dependentă de inteligența lui, de
gusturile și elanurile lui, de instructajul primit anterior.
Personalitatea copilului începe să se contureze după vârsta de doi ani. Este vârsta la care copilul
începe să perceapă și să fie atent la ceea ce se petrece în jurul lui. După vârsta de trei ani, atenția și percepția
sunt mai active decât în trecut. Copilul încearcă să facă mici treburi. Vorbirea devine mai completă. Copilul
face ușor propoziții. Părinții trebuie să-l încurajeze și să-l îndemne să se supună unor obligațiuni individuale
: să nu-și murdăreasca hainele, să mănânce singur și pe cât se poate mai ordonat, să așeze după utilizare,
jucăriile la locul lor. Trebuie plimbat în jurul casei și făcut să observe curtea și animalele vecinilor. Trebuie
să se familiarizeze cu oamenii care vin in casa.
La trei ani, jocul este principala preocupare a copilului. Prin jocuri, copilul se instruiește asupra
modului de viață al adulților și vine în contact cu relațiile existente în lume.
La patru ani copilul frecventează grădinița de copii. Părinții trebuie să o ajute pe educatoare în
dirijarea formării personalității, deci a trăsăturilor morale și intelectuale. Comunică, astfel dacă îi este sete
sau foame, daca îi este somn etc. Unele din reflexe sunt necondiționate, altele condiționate. Când se întoarce
din plimbare recunoaște casele din vecinătate. La copilul mai mare apare nevoia de a comunica cu oamenii,
de a vorbi mereu, manifestându-și astfel sfera educațională și cea intelectuală. Trebuie să se țină cont de
emoiile lui.
La acești copii emoțiile sunt instabile. Ei trec repede de la plânsul cu lacrimi la râs. Voioșia este un
bun mijloc de a face un copil să progreseze. El trebuie să fie mulțumit când este lăudat, supărat când este
mustrat. Treptat sentimentele trebuie să devină multilaterale.
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din următoarele puncte de vedere:
fizic,intelectual,moral,estetic.
Familia se preocupă de dezvoltarea fizică. Ea asigură hrana și îmbrăcămintea copiilor,îi ferește de
pericole, le lasă timp de joacă, le creează condiții cât mai bune de odihnă și se îngrijește de sănătatea lor.Un
regim rațional de viață nu poate avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice. Familia îi formează
copilului primele deprinderi de igienă personală și socială, obișnuindu-l să utilizeze factorii naturali (apa,
soarele) pentru bunăstarea organismului. În perioada pubertății, schimbările fiziologice produse în
organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizică a copilului; prin îndrumări perseverente și afectuoase,
prin modificarea regimului de odihnă, prin crearea unor noi deprinderi igienice, familia le va rezolva la
timpul potrivit.
În cadrul familiei copilul își însușește limbajul . Volumul, precizia vocabularului și corectitudinea
exprimării copilului depind de munca depusă de către părinți în această direcție. Familia oferă copilului
aproximativ 90% din cunoștințele uzuale ( despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiecte casnice,
etc). Ea se preocupă de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor, dezvoltându-le spiritul de
observație, memoria și vederea.
Părinții încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene și obiecte pentru a le putea înțelege. În
jurul vârstei de 3-6 ani, copiii pun cele mai multe întrebări, iar părinții îi ajută să-și însușească un număr
mare de cunoștințe, răspunzând cât se poate de corect și exact.
Cel mai important este stimularea curiozității de a citi prin cumpărarea unor cărți care să pună bazele
unei mici biblioteci. Datoria părinților este de a îndruma copilul să citească ceea ce corespunde vârstei sale.
În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul ,politețea, cinstea,
sinceritatea,decența în vorbire, ordinea, cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate. În realizarea acestor
sarcini părintele este un exemplu pentru copil. Părinții le spun copiilor ce e bine și ce e rău, ce e drept și ce
e nedrept, ce e frumos și ce e urât în comportamente. Aceste noțiuni îl ajută pe copil să se orienteze în
evaluarea comportamentului său și a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să
fie un bun coleg și prieten. Familia contribuie și la educația estetică a copilului, părinții fiind cei care
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realizează contactul cu frumusețile naturii( culorile și mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului,
etc), cu viața socială ( tradiții, obiceiuri străvechi, etc).
Mijloacele mass-media exercită o influență puternică asupra educației estetice; pe de o parte există
numeroase emisiuni culturale, de îmbogățire, dar pe de altă parte sunt difuzate numeroase programe care
pot deforma imaginația inocentă a copiilor într-un sens negativ. În unele familii preocuparea pentru cultura
estetică a copilului lipsește cu desăvârșire, iar în altele este exagerată. Dacă copilul nu are aptitudini și nici
plăcere pentru diferite arte ( balet, muzică, teatru, etc), părinții trebuie să respecte opțiunea copilului.
Familia trebuie să fie un colectiv sănătos, între aceștia trebuie să fie relații de înțelegere, respect
,întrajutorare, să trăiască în deplină armonie, să ducă o viață cinstită, onestă.
Părinții trebuie să fie un bun exemplu, având în vedere cât de puternic este spiritul de imitație la copii.
În comparație cu familia cu un singur copil, familia cu mai mulți copii reprezintă un mediu educativ mai
bun. Copilul singur la părinți tinde să fie mofturos, egoist, capricios datorită părinților care doresc să-i facă
toate poftele. În familiile cu mai mulți copii, afecțiunea părinților se îndreaptă către toți copiii.
Părinții trebuie să aibă o autoritate asupra copilului. Această autoritate nu trebuie obținută cu ajutorul
pedepselor sau a violenței și nici printr-un exces de bunătate și satisfacerea oricărei dorințe. A educa un
copil nu este un lucru atât de ușor. Unii părinți având concepții învechite, cred că ei știu cel mai bine să-și
educe copilul, neacceptând sfaturi din exterior.
Relaționarea interumană a fost, este și va rămâne o problemă dificilă și complexă nu numai în școală,
dar și în familie și societate deoarece oamenii, ca indivizi reprezintă unicate, sunt diferiți din toate punctele
de vedere: fizic ( aspect, sănătate), social (profesie, avere), psihic (temperament, aptitudini, interese).
Într-un climat de respect reciproc, comunicarea este firească și eficientă iar alegerea după competența
și performanță nu mai este stimulată de o competență acerbă, ci de pasiune și de bucuria dezvoltării
personalității.
A fi părinte este deci mai mult decât o simplă calitate față de care ne putem exalta. Ea presupune
experiență, pricepere, răbdare, cu alte cuvinte toate însușirile care se cer pentru exercitarea unei adevarate
profesii “ profesia de părinte”. Iar pentru realizarea unor performanțe existența unui climat familial
favorabil și armonios și competența în educație reprezintă premise de bază.
În concluzie, ”cei șapte ani de-acasă” pot ajuta copilul să-și interiorizeze regulile, informațiile și săși demonstreze abilitățile, astfel încât pentru următorul pas – integrarea optimă în mediul școlar- succesul
și performanța să fie asigurate. Condițiile din societatea actuală, posibilitatea de a crește copilul până la 2
ani acordată în egală măsură mamei sau tatălui, dar și cantitatea și calitatea studiilor privind psihologia
copilului, accesul la aceste informații facilitează apropierea și înțelegerea mai profundă a copilului. Ele
oferă acestuia ”serioase șanse de a trăi mai integral copilăria și de a deveni un adult mai puțin infantil, mai
împlinit, mai sigur de sine, mai generos”, oferind în același timp părinților ”aceleași șanse de a deveni mai
autentic adulți datorită experienței unei paternități și maternități profund trăite”. (P.Osterrieth)
BIBLIOGRAFIE:
 ”Psihologia vârstelor”, G.Sion, ed.Fundației România de Mâine, București, 2003
 ”Copilul și familia”, P. Osterrieth, EDP, București, 1973
 Revista Invitamantului Prescolar, Nr. 1-2/2001, Bucuresti, 2001
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PRIMELE 1000 DE ZILE, PENTRU URMATORII 100 DE ANI!
PROF. COMNEA FLORENTINA CATALINA
Alaturi de scoala si organizatiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupa de educatia
omului. De educatia oamenilor se ocupa si alte persoane, institutii si organizatii sociale, dar influentele
educative exercitate de acestea sunt mai putin organizate decat cele care privin din familie, scoala si
organizatiile de tineret. Familia exercita o influenta deosebit de adanca asupra copiilor.
O mare parte dintre cunostintele despre natura, societate, deprinderile igienice, obisnuintele de
comportament, elevul le datoreaza educatiei primite in familie. (Utilizarea in limbajul comun a expresiei:
"A avea cei sapte ani de acasa").
Din perspectiva sociologica, familia este institutia fundamentala in toate societatile. Familia este un
"grup social relativ permanent de indivizi legati intre ei prin origine, casatorie sau adoptiune". In societatea
romaneasca, suntem familiarizati cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsa. Mai
exista si un al treilea tip de familie, familia poligama.
Familia nucleu (nucleara) - "consta in doi adulti de sex opus care intretin o relatie sexuala aprobata
de societate, impreuna cu proprii lor copii sau adoptati". Familia nucleu poate fi de doua feluri: de orientare
si de procreare. Familia nucleara de orientare este familia in care ne nastem si in care ocupam statutul de
copil. Familia nucleara de procreare este familia pe care o cream prin casatorie si obtinem statutul de adult.
Familia extinsa (cosangvina) - "consta din doua sau mai multe familii nucleare unite prin legatura
parinte-copil, care include legaturile intre frati si surori".
In cadrul familiei moderne se produc unele mutatii, care consta in inlocuirea familiei formata din trei
generatii cu familia formata din doua generatii. De aici putem conclude ca bunicii participa din ce in ce mai
putin la educatia nepotilor. Alte influente sociale pot fi considerate migratia de la sat la oras si urbanizarea
satelor.
Astfel cresc posibilitatile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocuparile
culturale si sportive, si rezulta o schimbare in mentalitatea familiei. Nivelul de trai scazut obliga ambii
parinti sa isi gaseasca cel putin un loc de munca pentru a putea asigura un trai decent copiilor. In asemenea
conditii supravegherea copiilor este limitata, sau este incredintata altor persoane sau institutii sociale (ex:
cresa, gradinita, etc).
Un caz aparte il constituie familiile in care unul dintre parinti este somer. Implicit, celalalt parinte se
ocupa mai mult de copii, dar problema majora a acestei familii este asigurarea celor necesare pentru un trai
modest. Situatia familiilor in care ambii parinti sunt fara loc de munca este critica, deoarece cu doua ajutoare
de somaj de abia se poate asigura hrana, neputandu-se vorbi nici macar despre un trai modest.
Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea copilului, familia se preocupa de dezvoltarea fizica
a copiilor. Ea asigura hrana si imbracamintea copiilor, ii fereste de pericole, le lasa timp de joaca, le creaza
conditii cat mai bune de odihna si se ingrijeste de sanatatea lor. Un regim rational de viata nu poate avea
decat urmari pozitive asupra dezvoltarii sale fizice. Familia ii formeaza copilului primele deprinderi de
igiena personala si sociala si il obisnuieste sa utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru
bunastarea organismului. In perioada pubertatii, schimbarile fiziologice produse in organism pun probleme
noi pentru dezvoltarea fizica a copilului; prin indrumari perseverente si afectuoase, prin modificarea
regimului de odihna, prin crearea unor noi deprinderi igienice, familia le va putea rezolva la timpul potrivit.
Dezvoltarea intelectuala. In cadrul familiei copilul isi insuseste limbajul. Volumul, precizia
vocabularului si corectitudinea exprimarii copilului depind de munca depusa de parinti in aceasta directie.
Ca prim factor de educatie, familia ofera copilului aproximativ 90% din cunostintele uzuale (ex: despre
plante, animale, ocupatiile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocupa si de dezvoltarea
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolta spiritul de observatie, memoria si gandirea. Parintii
incearca sa explice copiilor sensul unor fenomene si obiecte pentru a le putea intelege. Copiii pun cele mai
multe intrebari in jurul varstei de 3-6 ani, iar parintii ii ajuta sa-si insuseasca un numar mare de cunostinte,
raspunzand cat se poate de corect si exact.
Cand sunt in scoala primara, familia vine in sprijinul ei, sustinand "gustul de citit" al elevilor. Cel mai
important este stimularea curiozitatii copilului de a citi, prin cumpararea unor carti care sa puna bazele unei
mici biblioteci. In preadolescenta este posibila o deviere de la subiectele strict legate de scoala sau indicate
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varstei fragede; astfel, datoria parintilor este de a indruma copilul sa citeasca ceea ce corespunde varstei
sale. Dorinta de lectura poate deveni excesiva, copilul sacrificand astfel orele de somn. Copilul obtine
rezultatele la scoala in functie de modul in care parintii se implica in procesul de invatare. Parintii trebuie
sa-i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite scolare, carti de lectura, manuale scolare etc., cat si
niste conditii bune de munca: un birou, un computer si nu in ultimul rand liniste pentru a se putea concentra.
Parintii trebuie sa-si ajute copiii la invatatura; ajutorul trebuie limitat la o indrumare sau sprijin, nefiind
indicat sa efectueze temele copiilor. Cu timpul, parintii se vor limita la controlarea temelor de casa si a
carnetului de note. Deci, atitudinea parintilor trebuie sa fie una de mijloc: sa nu-l ajute prea mult pe copil,
dar nici sa nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.
Educatia morala a copiilor. In familie se formeaza cele mai importante deprinderi de comportamant:
respectul, politetea, cinstea, sinceritatea, decenta in vorbire si atitudini, ordinea, cumpatarea, grija fata de
lucrurile incredintate. In realizarea acestor sarcini, modelul parental ajuta cel mai mult; parintele este un
exemplu pentru copil. Parintii le spun copiilor ce e bine si ce e rau, ce e drept si ce e nedrept, ce e frumos
si ce e urat in comportamente. Aceste notiuni il ajuta pe copil sa se orienteze in evaluarea comportamentului
sau si a celor din jur. Tot in sens moral, familia il indruma sa fie sociabil, sa fie un bun coleg si prieten.
Familia contribuie si la educatia estetica a copilului. Parintii sunt cei care realizeaza contactul
copilului cu frumusetile naturii (culorile si mirosul florilor, cantecul pasarilor, verdele campului etc.), cu
viata sociala (traditii, obiceiuri stravechi etc.).
Mijloacele mass-media si in mod special televiziunea, exercita o influenta puternica asupra educatiei
estetice. Nu se poate vorbi despre o influenta strict pozitiva sau strict negativa; pe de o parte exista
numeroase emisiuni culturale, de imbogatire a cunostintelor, dar pe de alta parte sunt difuzate numeroase
programe care pot deforma imaginatia inocenta a copiilor intr-un sens negativ.
Parintii trebuie sa controleze atat timpul pe care copilul il petrece in fata televizorului cat si emisiunile
pe care le urmareste. In unele familii preocuparea pentru cultura estetica a copilului lipseste cu desavarsire,
iar in altele aceasta este exagerata. Daca copilul nu are aptitudini si nici placere pentru diferite arte (balet,
muzica, teatru etc.), parintii trebuie sa respecte optiunea copilului.Dezvoltarea personalitatii copilului este
rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari, comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si
importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei personalitati armonioase. Rezultatele mai multor studii
arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor familiei au rezultate mult mai bune
la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de dimineata pana seara si care nu petrec prea mult timp
impreuna cu ei. De ce este importanta familia in educatia copiilor? Pentru ca are o influenta deosebita
asupra copiilor, care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale,
stil de viata, societate si natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viata lor, decat de la profesori
sau necunoscuti.De asemenea, familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de
vedere intelectual, cat si fizic, moral si estetic. Parintii sunt cei care de cele mai multe ori asigura hrana si
celelalte elemente necesare copiilor: hainute, carti, rechizite, jucarii, ceea ce ii determina pe cei mici sa
inteleaga ca au datoria sa implineasca asteptarile pe care le au adultii de la ei.Dezvoltarea personalitatii
copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari, comunitari. Factorii familiali sunt ca
proximitate si importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei personalitati armonioase.
Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor
familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de dimineata pana seara
si care nu petrec prea mult timp impreuna cu ei.
De ce este importanta familia in educatia copiilor? Pentru ca are o influenta deosebita asupra copiilor,
care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viata,
societate si natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viata lor, decat de la profesori sau necunoscuti.
De asemenea, familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere
intelectual, cat si fizic, moral si estetic.
Familia se preocupa de dezvoltarea fizica a copiilor. Ea asigura hrana si imbracamintea copiilor, le
creaza conditii cat mai bune de odihna si se ingrijeste de sanatatea lor. Un regim rational de viata nu poate
avea decat urmari pozitive asupra dezvoltarii sale fizice.
Familia ii formeaza copilului primele deprinderi de igiena personala si sociala si il obisnuieste sa
utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunastarea organismului.
Dezvoltarea intelectuala. In cadrul familiei copilul isi insuseste limbajul. Volumul, precizia
vocabularului si corectitudinea exprimarii copilului depind de munca depusa de parinti in aceasta directie.
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Ca prim factor de educatie, familia ofera copilului aproximativ 90% din cunostintele uzuale (ex: despre
plante, animale, ocupatiile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocupa si de dezvoltarea
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolta spiritul de observatie, memoria si gandirea. Parintii
incearca sa explice copiilor sensul unor fenomene si obiecte pentru a le putea intelege. Copiii pun cele mai
multe intrebari in jurul varstei de 3-6 ani, iar parintii ii ajuta sa-si insuseasca un numar mare de cunostinte,
raspunzand cat se poate de corect si exact.
Educatia morala a copiilor. in familie se formeaza cele mai importante deprinderi de comportamant:
respectul, politetea, cinstea, sinceritatea, decenta in vorbire si atitudini, ordinea, cumpatarea, grija fata de
lucrurile incredintate. In realizarea acestor sarcini, modelul parental ajuta cel mai mult; parintele este un
exemplu pentru copil. Parintii le spun copiilor ce e bine si ce e rau, ce e drept si ce e nedrept, ce e frumos
si ce e urat in comportamente. Aceste notiuni il ajuta pe copil sa se orienteze in evaluarea comportamentului
sau si a celor din jur. Tot in sens moral, familia il indruma sa fie sociabil, sa fie un bun coleg si prieten.
Familia contribuie si la educatia estetica a copilului. Parintii sunt cei care realizeaza contactul
copilului cu frumusetile naturii (culorile si mirosul florilor, cantecul pasarilor, verdele campului etc.), cu
viata sociala (traditii, obiceiuri stravechi etc.).
Familia exercita o influenta deosebit de adanca asupra copiilor. O mare parte dintre cunostiintele
,deprinderile ,obisnuintele de comportament, elevul le datoreaza educatiei primite in familie. De aici
utilizarea in limbajul comun a expresiei: "A avea cei sapte ani de acasa".Activitatea educationala este
dinamica si flexibila in acelasi timp, iar educatia stimuleaza idealul fiintei umane exprimat prin ,,a fi si a
deveni".
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
CONDILA DAIANA ANDREEA
Mediul în care copilul se naște ,trăiește primii ani ai vieții ,se dezvoltă și se formează pentru viață
este cel oferit de familie. Aceasta reprezintă un prim instrument de reglare a interacțiunilor dintre copil și
mediul social.
Familia are rolul central în asigurarea condițiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale
copilăriei ,condiții care stau la baza structurării personalității individului.
Iată de ce modul de relaționare din familie ,climatul afectiv și modelul sociocultural al acesteia sunt
importante în integrarea socială și în constituirea comportamentelor sociale.
Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanți ai evoluției copilului. De
aceea, copilul trebuie socializat și modelat ,iar fundamentarea personalității se realizaează ,în mare măsură
,în interiorul familiei ,care concentrează primul său univers, afectiv, social și cultural.
Trăsăturile și coordonatele personalității copilului se construiesc în relație cu mediul social, cu
situațiile pe care trebuie să le trăiască în familie ,atitudinile părințiilor având o influență importantă asupra
personalitătii copilului în devenirea sa ca adult. Primele deprinderi de viață sănătoasă ale copilului sunt
dezvoltate ăn familie( deprinderi igenice ,de alimentație sănătoasă ) ,acestea constituie suportul dezvoltării
ulterioare și își pun amprenta asupra întregii personalități.
Tot în familie ,copilul își însușește limbajul. Volumul ,calitatea vocabularului ,corectitudinea
exprimării depind de modelele oferite de părinți ,de felul în care aceștia interacționează și îi solicită pe
copii.
In familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul politețea ,cinstea
,sinceritatea ,ordinea, răzbunarea etc. În realizarea acestor sarcini ,modelul parental ajută cel mai mult,
părinții oferind copilui exemple de comportamente diferite contexe. De la părinți ,cei mici vor învăța să
aprecieze ce e bine și ce e rău ,ce e drept și ce e nedrept ,ce e frumos și ce e urât.
Educația din familie a copilului se continuă cu cea din grădiniță, care oferă un mediu educațional
impregnat cu multipe valențe educative, în care copilul vine să-și lărgească sfera de cunoaștere ,să
socializeze și să pășească într-o nouă etapă de viață socială.
In ce priveste evolutia copilului, mediul familiei este primul mediu educativ și socializator pe care îl
cunoaște copilul încă de la naștere și a cărui influență îi marchează esențial dezvoltarea ca individ.
Legatura copilului cu familia este, din această cauză,extrem de puternică și din multe puncte de
vedere de neinlocuit.
Familia asigură temeiuri educaționale esențiale, securitatea afectivă, deschidere spre valori, aspecte
care se multiplică treptat în spațiul educației școlare, în timp ce celelalte instituții asigură accesul la valori
,creează oportunități de comunicare și învățare.
Familia îndeplinește importante funcții în procesul general al integrării copilului în mediul social,
fapt ce se reflectă asupra dezvoltării sale:
 familia oferă primele obișnuințe si deprinderi de comportament ( respectul, cinstea, sinceritatea,
răbdarea, ordinea etc.) ;
 familia constituie primele deprinderi de viață sănătoasă ( deprinderi igenice, alimenație sănătoasă)
 datorită profunzimii relațiilor de tip afectiv, impactul emoțional pe care îl execută este maxim;
 copilul își însușește limbajul. Volumul ,calitatea vocabularului, corectitudinea exprimării depind
de modelele oferite de părinți;
 influența educativă pe care o exercită familia este implicită, este partea integrantă din viață.
Relația părinte-copil este, de cele mai multe ori, prea încărcată emoțional și, de aceea, riscă să fie
dominată de subiectivism.
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EDUCATIA SI FAMILIA
PROFESOR INVATAMANT PRIMAR CONE ADRIANA DIANA
ŞCOALA GIMNAZIALA BAITA DE SUB CODRU
Familia poate fi considerată ca ,,unitatea socială constituită din adulţi şi copii’’, între care există
relaţii de filiaţie – naturală sau socială.
Conceptul ,,educaţie familială’’ este utilizat indeosebi de psihologi, pedagogi şi specialişti în
educaţie socială. El este utilizat cu o încărcătură normativă şi finalistă greu compatibilă cu sociologia, care
consideră că aceste atribute caracterizează stadiul copilăriei sale.Sociologii preferă să vorbească despre
strategii educative ale familiei. Conceptul ,,strategii ale familiilor’’ permite dezvăluirea finalităţilor,
conţinuturilor, metodelor, proceselor educative, care îi au ca actori pe membrii familiei, în condiţiile în care
educaţia familial se realizează preponderent ca pedagogie implicită şi nu ca pedagogie explicită. Vorbind
despre ,,strategii educative ale familiilor’’, sociologii au în vedere pluralismul modelelor familial, pe de o
parte, şi a modelelor educative, pe de altă parte. Nu mai poate fi vorba astăzi despre un model unic, bun,
ideal.
Transmiterea familială a valorilor şi atitudinilor este de o importanţă majoră pentru educaţia
copiilor.Nu toate familiile sunt orientate de aceleaşi valori şi atitudini educative. Diversitatea rezultată, în
mare parte, din structura socială: apartenenţa socio-profesională, nivelul de instruire, mediul de rezidenţă,
influenţează educaţia educativă a părinţilor. Ideologia familială şi tipul de interacţiune familială, trebuie,
de asemenea, luate în considerare. Pe lângă problemele ce vor să transmită părinţii copiilor din perspectiva
valorilor educative, este important şi modul în care acest lucru se realizează efectiv, precum şi opinia
copiilor cu privire la opţiunile părinţilor.
Stilul educativ al familiei are un rol major în dezvoltarea copilului. Este foarte importantă legătura
dintre stilul educativ familial cu cel promovat de şcoală, pentru ca aceasta să nu bulverseze valorile şi
certitudinile copilului dobândite prin socializarea familială. Astfel, cultura şcolară, în condiţiile în care
promovează valori sensibil diferite de cele specifice codului cultural-familial, îi poate arăta copilului că
lumea pe care a interiorizat-o este una dintre lumile posibile, făcând ca reperele cultural- axiologice
reprezentate de valorile părinţilor să-şi piardă valabilitatea.
Numeroase cercetări pun în evidenţă preocuparea părinţilor pentru viitorul copiilor lor pentru
plasarea acestora în câmpul muncii pe o poziţie convenabilă şi stabilă din punct de vedere al stabilităţii şi
nivelul veniturilor. Şcoala pare a fi instrumentul cel mai la îndemâna părinţilor, în special pentru cei
aparţinând categoriilor sociale lipsite de resurse economice şi culturale, de a asigura securitatea profesională
a copiilor.Şcoala este nu numai o instanţă a alocării forţei de muncă, ci şi una a alocării statutelor
sociale.Ȋntr-o societate mobilă, şcoala cevine o miză importantă pentru toate categoriile sociale, fără ca
aceasta să însemne că, în mod necesar, ea asigură mobilitatea.
Implicarea părinţilor în activitatea şcolară a copilului introduce un intermediar în raporturile şcoalăcopil. Ȋncrederea sau neîncrederea copilului în valorile şcolare, autoritatea de care se bucură acestea, reuşita
sau eşecul, eficacitatea instituţiei şcolare depind, într-o măsură deloc neglijabilă, de această mediere.
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ROLUL FAMILIEI ÎN CREŞTEREA ŞI EDUCAŢIA COPILULUI
PROFESOR CONSTANTIN NATALIA ILEANA
COLEGIUL NAȚIONAL NICOLAE GRIGORESCU, MUNICIPIUL CÂMPINA
Familia este un factor determinant care modelează principiile și realizarea copiilor. Are o puternică
influență asupra a ceea ce am devenit, asupra modului în care ne vedem pe noi înșine, asupra a tot ce ne
influențează pe noi. Părinții joacă cel m-ai important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor
ca personalități. Din familie copilul trebuie să învețe normele morale, etice, fiindcă familia este baza
fundamentală a formării de sine. Educația trebuie să se manifeste în permanență ca o acțiune unitară,
coerentă, iar implicarea educației rezidă în strânsă legătură dintre familie și mediul educațional. Acest lucru
impune ca părinții să fie parteneri egali în educația copilului.
„Meseria” de părinte este foarte grea. În condițiile unei atmosfere familiale echilibrate și prielnice
dezvoltării copilului, familia este în primul rând cadrul existenței biofizice ale acestei dezvoltări. Părinții
sunt cei care stabilesc un anumit program zilnic necesar dezvoltării fizice sănătoase ca alimentarea,
activitățile, jocurile, plimbările, pregătirea de lecții, ora de culcare și multe altele. Un bun ghid pentru copil
în primul rând sunt părinții și anume comportamentul lor în familie, între ei și față de semenii lor.
Comportamentul părinților față de copil reprezintă o fază principală în dezvoltarea normală a stadiilor de
viață a copilului. Un mod de comunicare liber exprimat fără agresie, prioritate îi permite copilului să se
simtă în primul rând liber în gândire și exprimare, în al doi-lea rând m-ai deschis spre o comunicarea cu ei
și spre o gândire matură mai timpurie.
Un alt rol destul de important în educarea copiilor este atenția din partea părinților, ei trebuie să fie
cât m-ai atenți la tot ce face copilul lor, spre ex.să fie prezenți la activitățile în acre participă copii lor, să
fie interesați de hobiurile copiilor lor, să discute cu ei despre activitățile zilnice, să petreacă cât m-ai mult
timp împreună cu familia lor cu copii. Să iasă m-ai des împreună la o plimbare, la o distracție. Participarea
afectivă a părinților la necazurile copiilor, la evenimentele din viața acestora, le dau liniștea și siguranța.
Nu frica, nu teama trebuie să-l determine pe copil la acțiune; e bine să li se explice natura greșelilor
săvârșite, gravitatea acestora și nu să se apeleze la măsuri autoritare și drastece deoarece ele produc blocaje
psihice și dezadaptare socială.
Un factor nu mai puțin important în educarea copiilor și care are influențe chiar și asupra dezvoltării
fizice a copilului sunt „mesele luate împreună cu familia”. Familiile care mănâncă împreună, la aceeaşi
masă şi în acelaşi timp, de cel puţin patru ori pe săptămână au tendinţa de a consuma hrană mai sănătoasă.
Concluzia aparţine unui studiu realizat de nutriţioniştii şi psihologii de la Penn State’s College of
Agricultural Sciences. Menţinerea relaţiilor şi a ritualurilor de familie este o parte importantă a unui
comportament familial sănătos şi, în acelaşi timp, mesele luate împreună duc la consolidarea acestor relaţii.
Nu degeaba se spune că „cei șapte ani de acasă” sunt cei mai importanți în dezvoltarea copilului,
aceștia îi formează personaliatea și modul de comportare pe care îl vor avea copiii în viitor.
Familia este grupul cel mai important din toate grupurile sociale, deoarece ea influențează și
modelează persoana umană. Cercetările care vin din psihanaliză, psihologia socială și sociologie susțin că
familia este: adevăratul laborator de formare a persoanei.
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CEI 7 ANI DE ACASA
“POLITETEA NU COSTA NIMIC SI CUMPARA ORICE!”
AUTOR. PROF. INV. PRES. CONSTANTIN ALINA COSMINA
GRADINITA CU P. P.”ALBIUNUTELE”
Familia joacă un rol important în dezvoltarea copilului in primii ani de viață. Prima educație pe care
copilul o primește, este cea venită din familie. Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care
părinţii o oferă copiilor în prima parte a copilăriei, aceasta fiind una din cele mai importante etape din viața
copilului.
A educa nu înseamnă neeapărat a-l învăța pe copil să scrie, să citească, etc. Educația se reflectă în
toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual, etc. Cei 7 ani de acasă sunt de cele mai
multe ori caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi, el descurcându-se mult
mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căreia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.
Ne putem da seama că un copil are cei 7 ani de acasă, atunci când el este politicos, când stie să salute,
să spună mulțumesc, să se comporte civilizat cu cei din jurului lui etc. De părinți depind ca adolescentul,
tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele unei bune
creşteri.
Este foarte importantă comunicarea între copil și părinte pentru că îl ajută pe cel mic la formarea
imaginii de sine. Trebuie să petrecem cât mai mult timp cu cel mic, acesta trebuie intrebat: ce a făcut la
grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă, ce prieteni și-a făcut etc. În situaţia în care nu
i se oferă atenţie, acesta se închide în sine refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu este
important, că nu interesează. Familia trebuie să spirjine, să încurajeze, să-l îndrume, să-i explice ce este
bine si ce nu este bine. Aceasta ofera celui mic primele informații despre mediul înconjurător, infirmații cu
tot ce se întâmplă în jurul lui.
Începând cu primii ani de viață, copilul copiază de la părinți gesturi, atitudini, limbaj, comportamente
etc, părinții fiind pentru ei primul model din viață.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
Cei “7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal
sau deviant, aceasta perioada fiind cea mai importantă. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa vor
trăi şi se vor manifesta pe viitor. Parintii creeaza un univers unde cei mici cresc și se formează pentru viitor.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi.
Bibliografie
https://www.concursurilecomper.ro/rip/2016/august2016/10-NicaDorinaEducatia_si_cei_7_ani_de_acasa.pdf
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/cei-7-ani-de-acasa-referat
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FAMILIA - PRIMUL EDUCATOR
PROF ALIS CONSTANTIN, SC. GIMNAZIALA NR. 1 ALBENI, GORJ
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.
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.
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". În societatea
românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsă.
Prin definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care uneşte soţii şi pe descendenţii
acestora(copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual. De-a lungul timpului viaţa
în familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra vieţii private a copiilor şi tinerilor.
Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente vieţii, este
punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc.
Acest nucleu aste determinat, în primul rând prin condiţiile economice, materiale, de hrană,
îmbrăcăminte, locuinţă, de organizarea unui ritm al vieţii, de nivel cultural şi comportamental, de integrarea
socială prin care îşi pune desigur amprenta pe existenţa şi dezvoltarea copilului, a elevului, în mod hotărâtor.
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.
Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca
în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala.
Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi.
Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt şcoala şi familia. În cadrul familiei
moderne se produc unele mutaţii, care constau în înlocuirea familiei formată din trei generaţii cu familia
formată din două generaţii. De aici putem conclude că bunicii participă din ce în ce mai puţin la educaţia
nepoţilor. Alte influenţe sociale pot fi considerate migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor. Astfel
cresc posibilităţile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocupările culturale şi
sportive, şi rezultă o schimbare în mentalitatea familiei.
Nivelul de trai scăzut obligă ambii părinţi să îşi găsească cel puţin un loc de muncă pentru a putea
asigura un trai decent copiilor. În asemenea condiţii supravegherea copiilor este limitată, sau este
încredinţată altor persoane sau instituţii sociale (ex: creşa, grădiniţa, etc). Un caz aparte îl constituie
familiile în care unul dintre părinţi este şomer. Implicit, celălalt părinte se ocupă mai mult de copii, dar
problema majoră a acestei familii este asigurarea celor necesare pentru un trai modest. Situaţia familiilor în
care ambii părinţi sunt fără loc de muncă este critică, deoarece cu doua ajutoare de şomaj de abia se poate
asigura hrana, neputându-se vorbi nici măcar despre un trai modest.
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Climatul educaţional familial cuprinde ansamblul de stări psihice, modurile de relaţionare
interpersonală, atitudini ce caracterizează grupul familial o perioadă mare de timp. Acest climat poate fi
pozitiv sau negativ. Şcolarul are nevoie acasă de un mediu de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Într-un
climat educativ bun părinţii sunt calmi în raporturile cu copiii, fară a le satisface orice capriciu. Copilul
simte că părinţii se ocupă de el, că sunt interesaţi de necazurile şi problemele lui, ca şi de rezultatele şcolare.
Familia este un cadru ferm de disciplină, în care şi copiii şi părinţii împărtăşesc acelaşi nivel de exigenţă.
Climatul familial negativ este caracterizat prin lipsa de autoritate a mamei, rolul de părinte nu este
îndeplinit cu calm şi consecvenţă, părinţii ajung deseori la divergenţe în legătură cu disciplinarea copilului,
copilului i se aplică pedepse corporale, este ameninţat şi admonestat.
Cauzele nerealizării şcolare (eşecul scolar sau insuccesul şcolar) sau a subrealizării determinate de
condiţiile de mediu familial sunt: Atitudinea de neacceptare a dorinţelor copilului de către părinţi (include
respingerea, supraprotecţia acestuia şi întreruperea sistematică a copilului în timpul jocului. Copilul respins
este brutal, singuratic, necomunicativ, certăreţ, etc.);
Aşteptările exagerate şi presiunile către învăţare, fără a-i acorda încurajare şi suport afectiv; Atitudine
severă faţă de copil (climat hiperautoritar), copilul devine apatic, indiferent, protestează, se revoltă. Se
conturează trei tipuri de copii: copilul-pitic-considerat fiinţă lipsită de valoare, care trebuie să fie mereu
certată, copilul-marionetă-care trebuie să fie foarte cuminte, să corespundă exigenţelor părinţilor şi copilulsălbatic, care are porniri neapărat urâte şi de aceea trebuie,,dresat’’ ;
Atitudini negative faţă de profesori, școală, activitatea intelectuală. Rolul familiei este foarte
important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic, intelectual, moral și estetic.
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ROLUL FAMILIEI IN DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALA A
COPILULUI PREȘCOLAR
PROFESOR INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR
CONSTANTIN DANA MONICA
GRADINIȚA “FLOARE ALBASTRA”, BUCUREȘTI
Dezvoltarea copilului in prima copilarie (de la 3 la 6 ani) și rolul familiei
Dezvoltarea abilităților socio-emoționale este interdependentă de nivelul de dezvoltare fizica, și
cognitiva. Astfel, in cele ce urmeaza vom prezenta câteva dintre caracteristicile fizice cognitive și socioemoționale ale unui preșcolar.
a) Dezvoltarea fizica in prima copilărie este marcată de o creștere constantă a corpului, care devine
mai suplu, iar proporțile se apropie mai mult de cele adulte. Apetitul alimentar se reduce în această perioadă,
iar problemele de somn devin mai frecvente. Tot acum, apare tendința de a folosi preponderent o mână, se
îmbunătățesc abilitățile motorii fine si grosiere si sporește forța.
În ceea ce privește dezvoltarea fizică, rolul familiei este în primul rand de a cunoaște aceste
transformări, a le anticipa si a oferi suport. In această perioadă de vârstă, cel mai important mediu social al
copilului este familia. Siguranța și încrederea pe care o resimte in jurul său este esențială pentru o dezvoltare
socio-emotionala optimă. Astfel, dacă parinții știu că apetitul alimentar este mai redus acum, accepta
schimbările comportamentului alimentar și nu insistă când copilul, de exemplu, nu mai dorește să mănânce
întreaga porție. În același sens, stiind că problemele de somn sunt mai frecvente, în loc sa trateze situațiile
cu anxietate, părinții pot oferi suport și pot controla mai usor igiena somnnului.
b) Dezvoltarea cognitivă în această perioadă trece printr-o perioadă extrem de importantă. Preșcolarul
trece de la gândirea exclusiv egocentrică la întelegerea perspectivei celuilalt. Psihologii numesc această
abilitate “Teoria minții”. Imaturitatea cognitivă dă naștere unor idei ilogice despre lume. Memoria și
limbajul se îmbunătățesc, iar inteligența devine mai usor de decelat.
În ceea ce privește dezvoltarea cognitivă, rolul familiei este de a facilita dobândirea abilitaților din
aceasta perioadă. Dezvoltarea emoțională este strans legată de cea cognitivă. Emoțiile morale, cum sunt:
rușinea, vinovăția, mândria etc ,se dezvoltă sub doua influențe majore: 1. influența familiei, intrucât copilul
imita reacțiile emoționale și învață emoțiile morale în primul rând din mediul familial, si 2. înțelegerea
perspectivei celuilalt, întrucât fară a ințelege cum percepe celălalt situația, nu putem simți rușine, fară a
întelege ce simte celălalt, nu putem fi empatici s.a.m.d. Având in minte aceste informații, putem observa cu
usurința cat de importantă este familia în dezvoltarea emoțională a preșcolarului.
c) Dezvoltarea socio-emoțională în perioada preșcolară face pași importanți. Concepția despre sine
și întelegerea emoțiilor devin mai complexe. Asa cum am arătat mai sus, concepția despre sine se dezvoltă
odata cu înțelegerea felului în care copilul este privit și de catre celilalți. Acum, stima de sine are un caracter
global. Dincolo de contribuția în dezvoltarea emoților, rolul familiei constă și în a contribui la formarea
imaginii de sine. Astfel, daca parinții te invată ca nu esti in stare să faci nimic, vei ajunge sa crezi si tu asta
despre tine. Psihologii numesc acest fenomen “neajutorarea învățată”. Un profesor din învățământul
preprimar, poate contribui (din păcate) prea puțin în percepția copilului despre sine. Sigur, nu dorim să
neglijăm ajutorul pe care îl poate oferi educatorul, însă toate studiile psihologice ne arată fară echivoc faptul
că, în prima copilărie, familia râmane centrul vieții sociale ale copilului. Chiar dacă ceilalți copii capată
importanță în această perioadă, reperul social al copilului este familia.
Ce poate face familia pentru dezvoltarea socio-emoțională oprimă a preșcolarului?
1. Tînând cont de faptul că în perioada preșcolară, copilul iși dezvoltă independența, inițiativa și
autocontrolul, familia tot ce trebuie să facă este să încurajeze aceste abilități. Un atașament securizând față
de parinți se formează prin independența și suport. Adică, părintele trebuie să-l învețe pe copil că este în
stare să se descurce singur, iar daca nu se va descurca cu ceva, el este acolo să-l îndrume. Este esențial că
părinții să nu-i stopeze nejustificat orice inițiativă a copilului și să-i permită să aibă autocontrol pe anumite
activitați personale.
2. Tot acum, prescolarul incepe să dezvolte identitatea de gen. Parinții îi pot modela concepțiile
despre ce inseamna să fii băiat, sau fată. Sunt studii ce arată cât de importantă este identitatea de gen in
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reglarea emoțională. Astfel, dacă eu băiat fiind, auzeam mereu că “baieții nu plâng”, am învățat să-mi
suprim emoțional tristețea și manifestarea ei. În unele cazuri, strategiile de reglare emoționale sunt
dezadaptative si au repercursiuni grave în dezvoltarea umană de pe urmă. Atunci, familia trebuie să
normalizeze manifestarea emoțională, să aibă o atitudine întelegătoare față de nevoile emoționale ale
copiilor și să se manifeste constant în raport cu același tip de situație. Din păcate, sunt cazuri în care bunica,
de exemplu, acceptă orice manifestarea emoțională din partea copilului, însă unul dintre parinți stopează
anumite manisfestări. Noi nu susținem că este bine într-un fel sau în celălalt, însă literatura de specialitate,
ne spune că o constantă în reacția la manifestările emoționale ale copilului este optimă pentru dezvoltarea
acestuia. Altfel, preșcolarul poate ajunge un adult anxios pentru că a fost supus “neajutorării invățate”, sau
un adult furios, pentru că parinții îi acceptau dorințele atunci cănd copilul “facea crize și îi facea de rusine”
sau un adult fără încredere în ele, si exemplele pot continua.
3. Rolul familiei este la fel de important în ceea ce privește dezvoltarea emoțională a anxietății.
Studiile ne arată că multe dintre anxietați au luat nastere prin învățare prin observare. Nu doar fobiile, dar
și anxietățile generalizate, se pot învăța în familie. Un parinte responsabil și conștient de proprile anxietăți,
evită să și le manifeste în relația cu copilul, oferindu-i astfel un mediu sănătos. Din păcate, această atitudine
se poate manifesta doar cu efortul continuu al părintelui, care de cele mai multe ori nu-și recunoaște propria
problemă. Când ne referim la părinte, vorbim de fapt de orice membru al familii care este în contact
permanent și constituie un reper pentru copil.
4. In perioada preșcolară, altruismul, agresivitatea și teama sunt frecvent întâlnite. Despre
teamă/anxietate, ne-am expus punctul de vedere în rândurile de mai sus. Ne vom referi în cele ce urmează
la altruism si agresivitate. O alta componentă importantă de dezvoltare din prima copilărie este jocul, care
devine mai imaginativ, mai complex și de obicei mai social. Altruismul facilitează integrarea socială a
copilului intr-un grup de joacă. Asta poate explica de ce copii sunt mai altruiști acum. Imaginația este strâns
legată de o dezvoltare cognitivă conformă cu vârsta, însă poate fi mult facilitată de familie, în măsura în
care membrii familiei propun jocuri imaginative pentru copii. Agresivitatea, este la fel de mult preluată de
copil din familia precum emoțiile. Agresivitatea este un comportament, spre deosebire de celelalte
componente pe care le-am abordat mai sus. În general, agresivitatea este comportamentul asociat furiei.
Ceea ce este cel mai important este faptul că agresivitatea se manifestă la un copil atâta vreme cât ii aduce
beneficii. Asta inseamnă că, preșcolarul a învățat (probabil, în familie) că manifestându-se agresiv, obține
ceea ce vrea (atenție sau alte nevoi). În același sens, a învățat în grupul lui social de prieteni că, fiind agresiv
este apreciat, sau ascultat. Familia poate modela agresivitatea copilului printr-un sistem clasic de întărire și
pedeapsă. Adică, poate să întarească orice încercare de a obține ceva altfel decât prin agresivitate și/sau
poate pedepsi comportamentul agresiv.
Contextele dezvoltării socio-emoționale în prima copilărie (de la 3 la 6 ani) si rolul familiei
Dincolo de elementele principale tipice de dezvoltare ale unui copil aflat în perioada preșcolară, nu
putem face abstracție de mediul dezvoltării. În cele ce urmează vom prezenta cateva dintre variabilele ce
influențează dezvoltarea și rolul familiei.
d) Diferențele interindividuale sunt foarte importante în orice tip de dezvoltare. Lev Vigotki, a arătat
importanța familiei și a profesorului în dezvoltarea copilului prin observarea acestor diferențe și prin

stabilirea zonei proxime dezvoltări pentru fiecare copil. Cercetătorul rus ne spune că pentru a dezvolta optim un copil
trebuie să-i dam sarcini care să se afle in zona lui proximă de dezvoltare, adică puțin peste nivelul actual de dezvoltare.
e) Dacă acum ceva vreme “familia nucleară” era cea tipică, adică formată din doi parinți, căsătoriți,

de sex opus, acum lucrurile nu mai sunt atât de stabile. Impactul pe care o familie de părinți adoptați sau
despărțiți îl are asupra dezvoltării socio-emoționale a copilului a fost intens studiat și probat. Studiile sunt
incerte în ceea ce privește dezvoltarea socio-emoțională a unui copil ce crește cu ambii părinți de același
gen. Cel putin în privința dezvoltării identității de gen, putem specula că aceasta nu va fi tipică!
f) Alte studii importante reliefează importanța statutului socio-economic familial în dezvoltarea
preșcolarului, care e influențată indirect prin calitatea alimentației și a școlarizării.
g) Nu in ultimul rând, cultura și rasa/etnia cu toate influențele și tradițiile specifice, afectează
dezvoltarea socio-emoțională a copilului prin importanța pe care o da familiei, prin identitatea de gen care
diferă de la o cultură la alta, prin rolul social al copilului care comporta diferențe inter-culturale deosebite
sau prin exprimarea emoțională (încurajarea sau stoparea ei).
Pentru toate motivele expuse mai sus, concluzionăm că, rolul familiei în dezvoltarea socioemoțională a preșcolarului este foarte important, membrii familiei fiind cei ce pot asigura dezvoltarea
optimă ce este un precursor în sănătatea psihologică a adultului în devenire.
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DESPRE IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROF. CONSTANTIN IULIANA LUMINITA
ŞCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE IORGA” IASI
Deşi s-a discutat de nenumărate ori despre importanţa educaţiei în familie, mereu se mai pot adăuga
noi informaţii. Acest subiect va fi în mod continuu de actualitate deoarece suntem mereu în schimbare.
Conform dicţionarului explicativ al limbii române EDUCÁȚIE s. f. 1. Fenomen social fundamental
de transmitere a experienței de viață a generațiilor adulte și a culturii către generațiile de copii și tineri,
abilitării pentru integrarea lor în societate. 2. Cunoașterea bunelor maniere și comportarea în societate
conform acestora. ◊ Loc. vb. A face educație cuiva = a educa pe cineva. ◊ Educație fizică = ansamblu de
exerciții corporale, practicate în școli și universități, destinat întreținerii calităților fizice ale organismului.
[Var.: (înv.) educațiúne s. f.] – Din fr. éducation, lat. educatio, -onis. FAMÍLIE, familii, s. f. 1. Formă
socială de bază, realizată prin căsătorie, care unește pe soți (părinți) și pe descendenții acestora (copiii
necăsătoriți). ◊ Aer de familie = fizionomie caracteristică, ansamblu de trăsături comune unui grup de
persoane înrudite prin sânge.
După cum bine se ştie familia are un rol esenţial în dezvoltarea şi educarea copilului. Pe baza
educaţiei primite în familie se realizează dezvoltarea psihică împreună cu cea morală şi intelectuală. Este
necesar ca educaţia copiilor să continue într-un mod cât mai frumos, părinţii să le fie mereu alături indiferent
de situaţie, să-i sprijine, să-i îndrume spre calea corectă.
De aceea copiii trebuie să găsească în familie un sprijin, să poată simţi că pot vorbi orice cu părinţii
lor. In familie copiii învaţă cum să deosebească ce este bine şi ce este rău pentru ei.
M. Gilly consideră şi concluzionează că ”şcolarul are nevoie acasă de un cadru general de viaţă în
care să se simtă în siguranţă şi de aceea el are nevoie de părinţi calmi, înţelegători, afectuoşi, maleabili în
legăturile cu copilul, fără a da dovadă de slăbiciune. Acesta susţine că un copil are nevoie să simtă că
părinţii se ocupă de el, că iau parte la micile lui probleme şi la problemele care îl afectează, şi că nu sunt
nepăsători de ceea ce se petrece la şcoală. Totodată el are nevoie să trăiască într-un mediu disciplinat,
convingător pentru a nu-l lăsa să-şi închipuie că libertatea lui e fără margini şi, totodată, să ştie că părinţii
săi împărtăşesc acelaşi nivel de exigenţă.”(M. Gilly).
“Pecetea pe care părintii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual-moral al personalităţii propriilor
copii se menţine toată viaţa ” (M. Golu).
De ce este importantă educaţia în familie?
Educaţia în familie este importantă deoarece în cadrul acesteia copilul este educat, învaţă să
vorbească şi recepţionează un model de comportament pe care la rândul lui îl va afişa în societate. Aici
copilul primeşte informaţii prima dată despre viaţă, sănătate, alimentaţie, igienă, despre cum trebuie să se
comporte, despre cum să-şi facă prieteni, dar mai ales în cadrul acestui mediu copilul se dezvoltă ca om.
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA!
INST. CONSTANTIN MARIANA,
ȘCOALA GIMNAZIALA ”ARHIMANDRIT TEOFIL” BALACIU
Întotdeauna, când ne gândin la cei șapte ani de-acasă, în primul rând ne gândim la educația pe care
o primesc copiii în primii ani de viață din familie, de la părinți.
Bunele maniere, regulile morale, educația sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil
educat, manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jurul lui decât unul căruia ”cei șapte
ani de acasă” îi lipsesc.
Dacă ar fi sa ne luăm după unele studii psihologice, primul pas în dezvoltarea bună a copilului,
imediat după naștere, este satisfacerea neviolor imediate ale copilului. De aceea este indicat să satisfacem
aceste nevoi și să le satisfacem.
Copilăria este perioada cea bună a vieții pentru educație, pentru formarea și instruirea caracterului
psiho-social. Tot în familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorința sa de participare
la viața socială, culturală a țării sale. Aici, în familie, se formează primele deprinderi de viață sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală și de altruism, componente majore ale moralei elementare a
indivizilor societății, constituind bagajul educativ al celor ”șapte ani de-acasă”.
Întregul proces educativ al copilului trebuie condus cu grijă și afecțiune în concordanță cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura faptelor lui,
oferindu-i numai ce nu îi depașește capacitatea lui de înțelegere.
Apoi, cănd ajunge la vârsta preșcolară, educația copilului de împarte între familie, dascăli și
pedagogii din școală. Pedagogii vor fi cei chemați să șlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă și să-l ajute pe copil în
înțelegerea și lămurirea unor probleme.
”Cei șapte ani de-acasă” își pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai tărziu și anumeom. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădește o ființă cu diverse aptitudini
și preferințe, cu un comportament normal sau deviant. Așa cum ne creștem și educăm copiii, ața cum ne
comportăm noi, așa vor trăi și se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc și se formează pentru viitor, într-un
univers pe care-l creează părinții lor. Într-o lume în continuă schimbare, este necesar să acordăm o mai
mare atenție dezvoltării comportamentului educațional și celui social al copiilor. Sudiile indică faptul că
acei copii care au dezvoltate abilitățile sociale se vor adapta bine la mediul școlar, vor avea rezultate mai
bune. Poate ar trebui să ne întrebăm în ce măsură adulții prezenți în viața copilului oferă un model clar de
autostăpânire. În anumite cazuri, adultul are obligația de a se schimba întâi pe sine pentru a oferi copilului
un model adecvat. În concluzie, educația ”celor șapte ani de acasă” este foarte importantă în formarea
adultului în devenire.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR CONTANTIN MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALA LIEBLING, TIMIȘ
Lumea contemporana, nu numai prin ritmul rapid impus schimbarii, ci si prin complexitatea ei, prin
noutatile pe care le realizeaza si le prognozeaza, pune in fata oamenilor de toate varstele, noi si noi probleme
de ordin economic, cultural, stiintific, etc. Acestei societati trebuie sa-i faca fata copilul de astazi si familia
sa. Educatia, sub toate formele ei ,este chemata sa gaseasca solutii prin care omul sa se adapteze rapid si
eficient la societatea viitorului. Cunoasterea particularitatilor dezvoltarii personalitatii, a factorilor care
contribuie la desavarsirea acesteia, a problemelor pe care le ridica ea, contribuie in mare masura la gasirea
unor solutii adecvate.Considerand ca “familia constituie un soi de personalitate colectiva, a carei armonie
generala influenteaza armonia fiecareia dintre parti” (A. Berger) vom incerca sa extragem cateva dintre
caracteristicile relatiilor de filiatiune care au importanta majora in definirea personalitatii copilului.
Relatiile de filiatiune, avand o determinare genetica, se desfasoara in trei niveluri: primar(parinti – copii),
secundar(relatii intre frati) si tertiar (bunici -nepoti). Pe langa componenta genetica, prin care sunt preluatre
de la antecesori o serie de trasaturi si predispozitii psihice, si-a dovedit importanta cu totul exceptionala,
interactiunea si comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea generala a personalitatii copilului.
Familia ofera copilului primele informatii despre lumea ce-l inconjoara, primele norme si reguli de
conduita, dar si climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuintelor si dorintelor sale. “Pecetea pe care
parintii o lasa asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii propriilor copii se mentine toata
viata ” (M. Golu). Acest tip de relatie este hotaratoare in devenirea personalitatii nu numai prin faptul ca ea
este primordiala si se mentine pe toata durata vietii (cu intensitati diferite), dar si prin faptul ca familia
mediaza si conditioneaza comunicarea si interactiunea cu celelalte componente sociale, in special cu scoala.
Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin
actiuni mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii
familiei, precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti-pe
care copiii le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele
educationale (“cei sapte ani de acasa” )constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra
copiilor privind formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu
diferite norme si valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel
in familie, mai mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii,
precum si rezultatele scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral.
In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul
emotional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental
continuu, sunt factori determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat,
in urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, ca exista o corelatie pozitiva puternica intre coeficientii de
inteligenta (QI) inalti si nivelul incurajarii parentale, atmosfera familiala generala si numarul cartilor citite
in familie.
Trebuie sa mentionam ca strategiile educationale utilizate de unii parinti, chiar daca sunt bine
intentionate, chiar daca au avut efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc intodeauna la obtinerea
unui optim educational, care sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile particulare, exemplificarile
ocazionale, nu pot fi intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, in alta
poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educational din familie
dupa niste parametrii unici, precum si cunoasterea consecintelor unui anumit comportament al parintilor,
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contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscand suficient urmarile
educative, fiind convinsi ca ceea ce fac este spre binele copilului, unii parinti si chiar educatori, se afla in
fata unei situatii oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile sustinute, interesul manifestat pentru copil,
etc si ,pe de alta parte, rezultatele efective obtinute, sub asteptari.
Analizand situatiile concrete in care se manifesta actiunile educative in familie, putem identifica mai
multe tipuri de parinti: unii inteleg sa-si armonizeze sistemul lor de actiuni educative cu cele ale scolii, ale
specialistilor in domeniul muncii educative; altii nu constientizeaza efectele negative ale strategiilor
educative utilizate, sau, si mai grav, refuza sa recunoasca faptul ca relatiile lor educationale cu copiii sunt
deficitare. Acestia din urma sunt convinsi ca nereusitele educationale, rezultatele slabe la invatatura,
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori straini, ori necunoscuti familiei.
Actiunile educative ale scolii nu trebuie sa neglijeze asemenea aspecte. Intrunirile cu parintii, mai mult sau
mai putin organizate, trebuie sa fie un prilej de a constientiza consecintele imediate si de perspective ale
strategiilor lor educationale.
Comportamentele educationale ale parintilor, chiar daca sunt bine intentionate, pot avea efecte
negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor, a particularitatilor de varsta si individuale, la situatii
concrete de actiune, la sistemul de cerinte adresate copiilor, etc.
Severitatea exagerata – manifestata prin interdictii, prin brutalitate si prin privatiuni de tot felul – isi
va lasa amprenta asupra personalitatii in formare a copilului. Astfel de parinti impun un regim de viata si,
in special de invatatura, peste limitele de toleranta psihologica si psihofiziologica specifica varstei. Ei
impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activitati recreative, la jocurile specifice
varstei si utilizeaza frecvent pedepse care lezeaza demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. In afara
programului scolar, copiii sunt pusi adeseori sa invete mai multe limbi straine, sa desfasoare activitati
artistico-plastice, sportive, etc, chiar daca nu au aptitudini in acest domeniu.
Afirmand”facem totul ca sa scoatem din el un om deosebit” sau “trebuie sa faca ceea ce eu nu am
facut pentru ca nu am avut conditiile necesare”, parintii trebuie sa inteleaga ca dincolo de intentia buna,
maniera concreta in care procedeaza, poate sa conduca la rezultate contrare celor scontate. La randul lor,
parintii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot constitui piedici in
formarea si dezvoltarea personalitatii copilului. Acesti parinti considera ca scoala, viata in general, are o
serie de cerinte care depasesc posibilitatile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o inteligenta rara”, fie
neajutorati, plapanzi, fragili, si de aceea trebuie menajati. Apar astfel atitudini de ingamfare, de exacerbare
a E-ului, de supraevaluare a propriilor posibilitati, dar si atitudini de subevaluare a copiilor, precum si slabe
posibilitati de adaptare la situatii noi.
Atitudinea protectoare a parintilor se poate manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si
independentei de actiune a acestora, a initiativei. Parintii devin deosebit de preocupati de copil, manifesta
o teama permanenta pentru viata si activitatea copilului lor, si de aceea stabilesc ei directiile de actiune si
comportare fara sa accepte abateri, plangeri sau nemultumiri. Principala consecinta se exprima intr-un
comportanment lipsit de initiative, instalarea unei temeri nejustificate de actiune, si mai ales de consecintele
ei, in ultima instanta, timiditate exagerata.
Considerand ca nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil dezvoltarii
armonioase a personalitatii copilului, concluzionam ca ”scolarul are nevoie acasa de un cadru general de
viata in care sa se simta in siguranta”. Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi,
destul de maleabili in raporturile cu copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii
se ocupa de el, ca iau parte la micile lui necazuri si la problemele care il intristeaza, si ca nu se
dezintereseaza de ceeea ce se intampla la scoala. Dar in acelasi timp el are nevoie de un cadru de disciplina
destul de ferm pentru a nu-l lasa sa-si inchipuie ca libertatea lui e fara margini si, totodata, sa stie ca parintii
sai impartasesc acelasi nivel de exigenta.”(M. Gilly).
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In conditiile social-economice actuale, se manifesta doua tendinte contradictorii: parintii sunt
ingrijorati de viitorul copiilor lor, dar in acelasi timp nu mai au timp si rabdare sa acorde atentie problemelor
acestora. Relatia lor cu scoala este ignorata sau evitata, actiunile educative ale celor doua institutii
exercitandu-se oarecum paralel.
Este o sarcina a scolii, a personalului didactic, sa identifice situatiile problematice din familiile
copiilor, sa dirijeze pe cat posibil strategiile educative ale acestora in favoarea elevului si mai ales sa
constientizeze faptul ca relatia de colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea performantelor
scolare.
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L'éducation en famille
PROF. CONȚESCU CORINA
LICEUL TEHNOLOGIC ,,CLISURA DUNARII”
MOLDOVA NOUA
L'éducation familiale est le processus par lequel une famille élève et éduque un enfant, depuis sa
naissance jusqu’à son âge adulte. Il semblerait que cette éducation soit généralement accomplie par les
géniteurs de l'enfant en question, bien que les gouvernements et la société aient également un rôle en terme
d'éducation. Dans de nombreux cas, les orphelins ou les enfants abandonnés par leurs géniteurs reçoivent
une éducation familiale de la part de leurs parents (qui ne sont pas leurs géniteurs et sont parfois qualifiés
de parents ,,adoptifs”).
Les autres peuvent être élevés par une famille d'accueil ou être placés dans un orphelinat ou une
structure équivalente. Les buts de l'éducation familiale font l'objet de débats. En général, les parents
subviennent aux besoins physiques de l'enfant, le protègent des nuisances, lui transmettent des compétences
et valeurs culturelles jusqu’à ce qu’il devienne indépendant, généralement après l'adolescence.
L'éducation parentale désigne l'éducation donnée aux parents afin de les former à l'éducation de leurs
propres enfants. Le terme ne doit pas être confondu avec l'éducation familiale qui réfère à l'éducation que
des parents donnent à leurs enfants. L'éducation parentale est, selon Pourtois (1984), une activité volontaire
d’apprentissage de la part de parents qui souhaitent améliorer les interactions nouées avec leur enfant, pour
encourager l'émergence de comportements jugés positifs et réduire celle de comportements jugés négatifs.
Pour Terrisse (1997), elle a pour but d’aider les parents à mieux actualiser leurs potentialités
éducatives en développant leur sentiment de compétence et en utilisant le mieux possible les ressources que
leur offre leur environnement. L'éducation parentale comprend les mesures prises par l'État afin de la
promouvoir, soit en donnant plus de temps aux parents pour éduquer leurs enfants, soit en leur proposant
une initiation ou une formation.
Le parent autoritaire tente de modeler, de contrôler et d'évaluer le comportement et les attitudes de
l’enfant conformément à une norme de conduite-habituellement une norme absolue. Il considère
l'obéissance comme une vertu; il utilise les punitions et les mesures énergiques pour freiner le libre arbitre,
les actions ou les croyances de l’enfant en conflit avec ce qui n’est pas la norme de conduite. Il croit qu’en
maintenant l’enfant à sa place, en limitant son autonomie, et en lui attribuant des responsabilités
domestiques il lui inculquera la notion de respect. Il considère la préservation de l’ordre et de la structure
traditionnelle comme une fin en soi. Il ne favorise pas l'échange verbal en estimant que l’enfant doit accepter
sa parole pour ce qui est juste.
L'autorité des parents démocratiques tente de diriger les activités de l’enfant, mais d'une façon
rationnelle, axée sur la méthode. Il encourage l'échange verbal, explique à l’enfant le raisonnement qui
sous-entend ses règles et ses valeurs. Lorsque l’enfant refuse de se conformer à ses exigences, il lui demande
d’en expliquer les raisons. L’autodiscipline et la volonté de conformité aux règles sont valorisées. Il
applique son propre point de vue, mais il reconnaît les intérêts individuels et les buts de l’enfant. L'autorité
parentale affirme les qualités de l’enfant, mais établit aussi les normes de conduite.
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EDUCȚIA ÎN FAMILIE
CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. PREȘC. CORAS ADELA
G.P.N. COCIUBA MICĂ
Societatea contemporană a adus o nouă perspectivă pe care o are familia asupra formării
personalității copilului. Deși s-a știut întotdeauna că familia este un factor determinant al acțiunii educative,
astăzi s-a constatat că cele mai importante reguli ale familiei sunt cele care determină ceea ce înseamnă o
ființă umană.
În actul de educare al copilului, familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial
deoarece în ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe din familie. În familie, copilul îşi face pregătirea
pentru viaţă. Contribuţia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic şi scade pe măsură ce
etapele de creştere înaintează pe treptele superioare ale ontogenezei. Familia contribuie la satisfacerea
trebuinţelor copilului încă din primii ani de viaţă, oferindu-i modele de comportament, de
comunicare,contribuind pregnant la socializarea copilului, la dezvoltarea conştiinţei şi a conduitelor
morale. Relaţiile copilului cu familia sunt de durată, consistente,fundamentate pe legături afective care au
la bază căldura căminului şi înţelegerea. Familia oferă copilului atmosfera necesară echilibrului
personalității sale, valoarea acestuia este recunoscută și apărată cel mai mult în familie. Aici, copilul învață
să mănânce, să se joace, să asculte o poveste. Dascălii trebuie să recunoască rolul determinant al familiei
în educația copilului. Parteneriatul familie-școală trebuie să pornească de la aceste adevăruri. Părinții sunt
în mod firesc partenerii dascălilor, fiind cei care își cunosc cel mai bine familia. Un părinte poate fi mai
bun decât altul indiferent de nivelul lui de cultură, dar toți au nevoie de sprijin pentru a preveni conflictele
din familie și pentru a fi un bun exemplu pentru copii
Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin
actiuni mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii
familiei, precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti-pe
care copiii le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele
educationale (“cei sapte ani de acasa” )constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra
copiilor privind formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu
diferite norme si valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel
in familie, mai mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii,
precum si rezultatele scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral.
Atât societatea cât și frecvența ocaziilor în care familia și cadrele didactice colaborează, vor veni în
întâmpinarea diverselor nevoi ale copiilor. Este necesară menținerea unui climat destins, realizarea unei
comunicări libere despre activitățile copilului și despre comportamentul acestuia în relațiile cu ceilalți.
Procesul educării morale a copilului este de lungă durată, deşi începe încă din familie. Deprinderile
de comportare civilizată, atitudinile copilului faţă de alţii exprimă de fapt atmosfera morală în care el a fost
crescut în familie,sfaturile şi îndemnurile pe care le-a primit de la părinţi, exemplul personal pe care i l-au
dat prin atitudinile şi faptele lorde conduită. Unii părinţi nu înţeleg că adesea copilul este incorect nu pentru
că ar vrea să se abată de la reguli, ci pentru că nu ştie cum trebuie să se comporte, nu dispune de experienţa
morală necesară, nu cunoaşte cerinţele faţă de comportarea lui
Influența familiei asupra copiilor nu trebuie nici supraestimată. Acesta este un rol important în
procesul de creștere dar să nu uităm că instituțile responsabile din învățământ trebuie să sprijine părintele
pentru a asigura resursele formale și informale menite a le completa.
Familia şi şcoala reprezintă principalele instanţe responsabile de educaţia copilului. Distribuirea
responsabilităţilor între cele două instituţii este posibilă în condiţiile în care ambele sunt pregătite în egală
măsură pentru a-şi exercita funcţia educativă pe care o deţin.
Având în vedere că anii copilăriei sunt şi anii grădiniţei, specificul muncii educative din grădiniţă
presupune şi organizarea unor activităţi cu familiile copiilor, nu fiindcă acestea ar căuta să se sustragă de
la îndeplinirea atribuţiilor lor educative, ci pentru că, de foarte multe ori, nu ştiu sau nu pot face acest lucru
în condiţii corespunzătoare. Rolul familiei nu se poate rezuma la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil,

688

la asigurarea supravegherii acestuia, ci trebuie văzut ca primul factor în educaţia şi instrucţia copilului şi
un continuator al cerinţelor impuse de practica educaţională instituţionalizată.
În concluzie, familia are misiunea de a realiza o dezvoltare armonioasă a tuturor capacităţilor
fizice,mintale şi afective ale copilului, trebuie să canalizeze interesul şi înclinaţiile şi să-l ajute să-şi
formeze, încetul cu încetul, adevărata lui personalitate.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!
,,DIN SUFLET, PENTRU MAMA!’’
PROF.INV.PREȘCOLAR PAULINA CORCAN
GRADINIȚA P.P. NR. 1 ORAVIȚA, JUD. CARAȘ-SEVERIN
Să fii mamă este o mare binecuvântare și o mare bucurie!
Familia oferă copilului primele modele, valori sociale și prima imaginea despre lume. De aceea, cei
șapte ani de acasă au o importanță covârșitoare asupra dezvoltării și evoluției copilului,atât fizice cât și
intelectuale. 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, religios și estetic. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate,
deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă sau obişnuinţele de comportament, copiii le
datorează educaţiei primite în mediul familial. Familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. Cine
ştie mai bine decât mama până unde poate merge severitatea şi până unde poate merge îngăduinţa, nimeni
nu știe mai bine decât ea cum să stârnească în copil dorinţa de a cunoaşte, de a respecta, de a fii bun și
iubitor cu cei din jur?
Mama este cea care se ocupă in mod deosebit de educația acestuia, este cea care oferă dragoste,
protecție,siguranță.La intrarea in grădiniță apare o ”a doua mamă” ,educatoarea,cea care îl indrumă mai
departe în cunoașterea și înțelegerea lumii.Pentru ziua de 8 Martie am pregătit cu copiii poezii, cîntece,
felicitări, desene care au fost pe placul copiilor.Parcă totul s-a realizat cu mai multă ușurință și plăcere,
știind că sunt pentru mama.Am pregătit și diplomele pentru cele mai bune mame,fiecare spunând cum o
cheamă pe mama lui,un moment de o mai bună cunoaștere între copii. Abia așteptăm să ducem tot ce am
desenat și colorat și să le le spunem mamelor:
Mamă dragă, ce-aş putea
Să-ţi urez de ziua ta?
Bucurie, sănătate,
Mult noroc şi spor în toate,
Pace şi zile senine
Să mă poţi creşte pe mine.
Cuvântul mamă este sinonim cu iubirea, dăruirea, sacrificiul; ceea ce trebuie să facă el, copilul,educat
de mama sa, este să fie iubitor, milostiv, bun și blând cu cei din jur. Nu se poate învăța să fii mamă,acest
lucru se simte, pentru că a fi mamă este un dar dumnezeiesc, care se descoperă în fiecare zi, prin ochii
copiilor. Responsabilitatea mamei începe din momentul conceperii copilului și continuă pe tot parcursul
vieții ei, o mamă nu iese la „pensie” niciodată.
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FAMILIA- PRIMUL EDUCATOR AL COPILULUI
PROF. ÎNV. PRIMAR, COȘERI LUCIA
ȘCOALA PRIMARĂ BONȚEȘTI
Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari,
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate și importanță cei mai importanți în dezvoltarea unei
personalități armonioase.
Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor
familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror părinți lucrează de dimineața până seara
și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei.
De ce este importanta familia in educația copiilor? Pentru că ea are o influență deosebită asupra
copiilor, care dobândesc mult mai repede și mai ușor cunoștințe despre obiceiuri comportamentale, stil de
viață, societate și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau
necunoscuți.
De asemenea, familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere
intelectual, cat și fizic, moral și estetic. Părinții sunt cei care de cele mai multe ori asigură hrana si celelalte
elemente necesare copiilor: hăinuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea ce ii determină pe cei mici să înțeleagă că
au datoria sa împlinească așteptările pe care le au adulții de la ei.
Mai mult decât atât, părinții au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința,
personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor.
Familia este matrice de viață fundamentală pentru existența și formarea personalității elevului, ca
mediu educativ determinant, dar și ca sursă de dezadaptare școlară și de comportament deviant al elevului,
prin factori psiho-pedagogici cu efect cauzal negativ. Ca o concluzie, modelele de conduită oferite de părinți
pe care copiii le preiau prin imitație și învățare precum și climatul socioafectiv în care se exercită influențele
educaționale constituie primul model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea
concepției despre viață a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale.
Strategiile educative la care fac apel în familie, mai mult sau mai puțin conștientizate, determină
în mare măsură dezvoltarea personalității, precum și rezultatele școlare ale copiilor, comportamentul
lor sociomoral. Familia este partenerul tradițional al școlii. Aceasta influențează atitudinea copilului față
de învățătură, de aceea școlarizarea nu se poate realiza fără participarea activă a părinților.
Îndeplinirea cu succesa funcțiilor familiei implică respectarea cerințelor socioeducaționale:
- preocuparea permanent a părinților de a-și ridica nivelul pregătirii profesionale pentru a putea fi
model și pentru a sprijini copiii în dezvoltare;
-asigurarea unui climat emoțional-afectiv echilibrat;
-cunoașterea de către părinți a obligațiilor socio-educative fațăde instituția de învățământ la care este
înscris copilul;
-antrenarea copiilor, în uncție de particularitățile de vârstă, la viața și munca variată a familiei
evitându-se situațiile de a li se oferi totul de-a gata în satisfacerea trebuințelor lor;
-sprijinirea copiilor la învățătură, prin supravegherea și îndrumarea lor în efectuarea temelor,
lucrărilor școlare;
-să li se acorde copiilor mijloace materiale și financiare în limita necesităților firești, evitându-se
exagerările în această direcție, chiar în situațiile când părinții au veniturile mai mari;
-să se manifeste o autoritate părintească rațională, umană, justă; nici dragoste exagerată, nici exigență
exagerată, nici părinți toleranți și indulgenți, nici părinți tirani;
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- dragostea părintească să fie egală pentru toți copiii;
În numele dragostei adevărate și a responsabilității, părinții au îndatorirea ca, începând cu vârstele
fragede, să prevină și să înlăture orice fel de abatere a copiilor lor .Neluarea în seamă aabaterior poate duce
la ,,consolidarea” acestora și duce a degradarea personalității copiilor lor, mai ales în perioada pubertății.
Părinții sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană și a căror educație lasă
amprente, uneori pentru toată viața deoarece copiii îi imită în tot și în toate. Pentru a reuși mai bine în
educația copiilor părinții trebuie să fie consiliați, să se pregătească ca să știe care sunt fundamentele
cocepțiilor și strategiilor educative.
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR
PROF ÎNV. PRIMAR CHIȘCĂ ANA-MARIA
SCOALA GIMNAZIALĂ ,,PROFESOR M. DUMITRIU, VALEA LUPULUI,,
IAȘI
Un vechi proverb englezesc spune: „Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!”
Nu suntem singuri pe pământ! Trăim într-o comunitate. Indiferent de rasă sau de locul unde ne aflăm,
există reguli universale de comportament în societate, care implică o ţinută morală şi o prezenţă fizică, în
armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convieţuire, bazate pe respectul reciproc.
Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne dezvăluie
mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul
In educarea ,,puiului de om”, parintii ,educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace
importante de educatie si instructie.
Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare rapida
se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc privilegiat.
Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi dar si
primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial.
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 ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea
psihopedagogica, experienta.
Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.
In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.
Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.
Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in
formarea profilului moral al copilului.
*,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,,gastile “ si ,,bandele”
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent.
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici
un parinte pentru copilul sau.
*,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va
fi neajutorat ,un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de
scoala sau mai tarziu la locul de munca.
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*,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu
a judecatorului.
*,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi.
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la
invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.
Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
Un proverb spune :,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul”

BIBLIOGRAFIE:
Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005
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CUM ITI EDUCI COPILUL ? IMPORTANTA CELOR ,,7 ANI DE ACASA” .
REALIZAT DE PROF. COROI MANUELA IRINA
Întotdeauna părinţii au fost responsabili de cei 7 ani de acasă. Educaţia datpă în acest timp trebuie să
servească ca o bază morală pentru tot restul vieţii. Evident simplu de spus, greu de făcut.
Creşterea unui copil cu valori morale puternice este o provocare datorită societăţii în care trăim.
Datorită mass - media copiii noştri primesc informaţii pe care în mod normal ar trebui să le afle la o vârsta
mai târzie. Mai este însă posibil să creşti copiii cu acele valori morale puternice pe care ai vrea să le aibă
de-a lungul vieţii? Răspunsul este da. S-ar putea să fii puţin confuz/ă în privinţa valorilor familale şi despre
cum să le insufli copiilor tăi. Nu trebuie să te temi deoarece cu siguranţă esti confuză din cauza faptului că
nu te-ai gândit până acum la această problemă. De ce? Pentru că tu ai deja aceste valori! Ele sunt lucrurile
acelea pe care părinţii şi educatorii tăi te-au obligat să le înveţi atunci când erai mică. Acest lucru înseamnă
că trăieşti după valorile morale inspirate de către părinţii tăi. Pentru a afla care sunt lucrurile insuflate de
familia ta iată 5 lucruri care te-ar ajuta.
Cunoaşte-te pe tine. Înainte de a învăţa pe alţii ceea ce crezi tu că este important pentru viaţă trebuie
să te cunoşti foarte bine pe tine. Punându-ţi întrebări precum „Ce este mai important pentru mine satisfacţia
la locul de muncă sau banii?” sau „Cât de importantă este educaţia pentru mine?” vei porni încet pe drumul
care te duce către aflarea valorilor pe care tu le preţuieşti cel mai mult.
Ai grijă ce spui. După ce ai înţeles ceea ce apreciezi cel mai mult ţine minte că ceea ce spui are o
putere foarte mare asupra copiilor tăi, în special atunci când sunt mici. Dacă te aud înjurând pe cineva sau
ceva trebuie să ştii că vor avea tendinţa de a face acelaşi lucru ca şi tine. Este ceva natural deoarece tu eşti
modelul lor.
Fii atent/ă nu numai la vorbe ci şi la acţiunile tale. Unul dintre aspectele cele mai copleşitoare ale
faptului de a fi părinte este să ştii că eşti un exemplu pentru copiii tăi. A fi părinte este o meserie cu normă
întreagă şi trebuie să fii atentă la comportamentul tău. Dacă, de exemplu te decizi să îţi iei o pauză de la
serviciu în mijlocul săptămânii nu trebuie să fii surprins/ă atunci când directorul de la şcoala unde sunt
copiii tăi înscrişi te sună să îţi spună că fiul sau fiica ta a lipsit de la şcoala o zi întreagă. Copiii îti vor urma
comportamentul şi aceasta este singura modalitate în care le poti insufla valorile morale. Te-ai speriat puţin,
nu-i asa? Nu trebuie să te sperii, trebuie numai să fii atent/ă ce faci atunci când copiii tăi te urmăresc. Dacă
ai mici scăpări ei le vor observa imediat şi nu te vor ierta.
Disciplina. A-ţi disciplina copiii nu înseamnă a le trage o palmă la fund sau nu atunci când nu sunt
ascultători. Înseamna să le impui reguli şi să nu te laşi intimidată de ei.Când un copil nu face ce i-ai spus ar
fi bine să stai sa te gandesti unde ai gresit si cum poti corecta greseala pa care ai facut-o. Tine minte ca si
tu ca si toata lumea ai invatat ce este bine sa faci nu facand lucruri bune ci din greseli.
Stabileşte-ţi priorităţile şi reînnoieşte-le de fiecare dată când este nevoie. Nu trebuie însă să la
modifici atunci când copilul tău îti spune „Nu vreau să citesc!”.
Cel mai important lucru pe care trebuie să îl faci este să îţi înveţi copiii să trateze oamenii aşa cum
le-ar placea lor să fie tratati de cei din jurul lor. Daca reuşeşti acest lucru poţi fi sigur/ă că ai pus baza
educaţiei copilului tău şi de aici totul va veni de la sine.
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EDUCAȚIA PRIN IUBIRE
PROF. INV. PRIMAR COSMA MONICA
De multe ori ne întrebăm dacă prea multă iubire și îngăduință duce la eșec în educația copiilor noștri.
Pentru a se dezvolta constant şi sănătos, un copil are nevoie de o relaţie sănătoasă şi permanentă cu adulţii
care ţin cu adevărat la ei. În relaţiile interumane faptele sunt mai grăitoare decât vorbele. Nu toți copiii se
simt cu adevărat iubiţi de părinţi pentru că iubirea şi afecţiunea trebuie demonstrată, nu doar afirmată.
Copiii vin pe lume cu anumite capacităţi comportamentale şi emoţionale, mai târziu învăţând să comunice
verbal. Aceasta presupune să ne manifestăm iubirea faţă de copil atât pe căi emoţionale cât şi
comportamentale. Ceea ce îl determină pe copil să se simtă iubit se bazează pe ceea ce facem şi mai puţin
pe ceea ce spunem chiar dacă ne exprimăm verbal iubirea în fiecare zi. Cum să facem acest lucru sau de ce
nu este suficient ce îi oferim zilnic ? Vremurile s-au schimbat, copiii s-au schimbat şi odată cu acestea
modalitatea în care le putem satisface nevoile emoţionale.
Copilului nu îi sunt suficiente o îmbrăţişare, un pupic pe frunte sau obraz. Arsenalul nostru de
dragoste trebuie să includă acele întâlniri directe care sa-i dea de înţeles copilului că îl iubiţi: o mângâiere
si o usoara bataie pe umăr sau pe spate, o mână trecuta prin păr şi de ce nu un scărpinat distractiv pe spate
şi altele. Acest tip de afecţiune întâmplătoare este un dar foarte preţios pentru copil alături de menţinerea
contactului vizual. Modalităţile de a menţine contactul vizual îi oferă senzaţia că eşti doar cu el chiar când
sunt şi alţii de faţă: o privire mai intensă, un semn făcut cu ochiul, un zâmbet larg urmat de acel semn de
apropiere al mâinii de obraz “aşa cum numai tu şi el v-aţi obişnuit”. Nimic nu e gratuit şi nefolositor pentru
simplul motiv că se creează o relaţie specială, trainică, de care copilul are o nevoie disperată pentru a face
faţă realităţilor vieţii. Un element vital este iubire
a necondiţionată care pune pe primul loc nevoile copiilor și constituie baza unei relaţii sincere şi
solide cu un copil.
Spre deosebire de adult, copilul încă nu este capabil să iubească necondiţionat sau să manifeste
asemeni unui adult sentimentul iubirii reciproce. Singura preocupare a copilului este să se simtă el iubit. El
iubeşte instinctiv şi tot instinctiv îşi cunoaşte propria nevoie de a fi iubit. Copilul testează de la sine iubirea
părinţilor prin comportamentul său, mai ales când simte că este neglijat din punct de vedere emoţional.
Dacă părinţii nu înţeleg cum iubeşte copilul, vor fi total dezorientaţi şi exasperaţi când acesta nu se va
comporta aşa cum au sperat ei. De multe ori copilul se poartă urât pentru că cerşeşte un răspuns pozitiv la
întrebarea: “Mă iubeşti?”. Din experienţa proprie am observat că e mult mai uşor să formezi un copil atunci
când se simte iubit sincer. Călăuzirea copilului spre ce e bine în viaţă este un lucru foarte important pentru
acesta.
Dragostea si iubirea înseamnă formare, iar părinţii au datoria să-i iubească mai întâi sincer pe copii
şi apoi să le asigure toate datele necesare formării de-a lungul anilor.
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
PROF. COSMA VIORICA,
LICEUL TEHNOLOGIC ,,TRANSILVANIA” DEVA
Nu de puţine ori suntem puşi în situaţia de a-i spune cuiva că are sau nu are cei şapte ani de-acasă.
Afirmaţia „cei șapte ani de acasă" este o expresie care exprimă educația unei persoane, ce se face acasă,
în familie, încă de la cea mai fragedă vârstă. Spunem despre cineva că are „cei șapte ani de acasă” atunci
când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata pe cei din jurul său. Cei șapte ani de
acasă se referă de fapt la educaţia din familie.
Consider că educația în familie este deosebit de importantă, deoarece familia este locul în care copiii
primesc rădăcini pentru a crește și aripi pentru a zbura mai departe. În familie învățăm pentru prima dată
ce este lumea, ce este bine și ce este rău, cum trebuie să ne comportăm în diferite situaţii, cum trebuie să
găsim calea de rezolvare a problemelor pe care le întâmpinăm. Familia reprezintă o instituție sacră, la care
iau parte părinți și copii, un refugiu în fața singurătății, devenind un spațiu atât al perpetuării valorilor, cât
și al transmiterii lor din generație în generație. Calități ca iubirea, voinţa, sinceritatea, curajul, loialitatea,
respectul, generozitatea, toleranţa vor fi învăţate în sânul familiei şi vor contribui la formarea unui caracter
bun, puternic, care va fi apreciat în rândul oamenilor.
Relaţia dintre părinţi şi copii a reprezentat subiectul despre care s-a scris foarte mult de-a lungul
timpului. Se ştie deja, de foarte mult timp, că părinţii reprezintă primul model social de influenţare a copiilor
şi că aceştia contribuie la formarea concepţiei despre viaţă, a modelului de comportare şi de relaţionare a
copiilor.
Modelele educaţionale aplicate de părinţi în relaţiile cu copiii pot avea influenţe negative asupra
dezvoltării personalităţii acestora. Din acest motiv este important ca părinţii să găsească un echilibru în
ceea ce priveşte organizarea activităţilor copilului şi controlul, cerinţele pe care le au de la acesta.
Copilul are nevoie de un climat familial echilibrat, în care să se simtă în siguranţă şi de o comunicare
eficientă cu părinţii săi. Acest lucru este posibil dacă aceştia din urmă sunt atenţi la nevoile copilului, se
preocupă de educaţia lui, dacă dau dovadă de înţelegere, sunt afectuoşi şi calmi şi participă la evenimentele
importante din viaţa lui. Totodată, este necesar ca părinţii să fie fermi, să stabilească limite şi să nu lase
copilul să facă tot ceea ce vrea, aspecte care pot fi îndeplinite printr-o comunicare adecvată părinte-copil.
Ca orice altă relaţie, relaţia părinte-copil este una complexă, care începe să se construiască încă din
primele zile de viaţă ale copilului şi care impune foarte multe condiţii, cum ar fi: răbdare, dăruie, înţelegere,
atenţie, dragoste, comunicare, sprijin, ş.a. Această relaţie se bazează atât pe comunicarea verbală, cât şi pe
cea nonverbală – gesturi, mimică, ton al vocii, postură care să întărească cele comunicate verbal de către
părinte.
Pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului şi pentru dezvoltarea unei relaţii adecvate şi
a unei comunicări eficiente între părinte şi copil, pe lângă satisfacerea nevoilor de bază ale copilului, foarte
importante sunt şi nevoile emoţionale ale acestuia şi anume: respectul, sinceritatea, acceptarea, dragostea,
răbdarea, timp dedicat lui, corectitudine în respectarea regulilor, înţelegere din partea părinţilor.Am adus
în discuţie aceste nevoi emoţionale ale copiilor, deoarece tot mai mulţi părinţi tind să le piardă din vedere
şi să se axeze doar pe satisfacerea nevoilor de bază ale copilului – hrană, sete, îmbrăcăminte, locuinţă,
somn. În prezent, părinţii sunt foarte interesaţi de aspectul financiar, muncesc mult, uneori toată ziua,
motivaţi de gândul: ,, copilului meu să nu-i lipsească nimic” şi nu mai au când să construiască o relaţie cu
copilul lor, nu mai au când să discute cu el şi să-l asculte, să-l cunoască şi să-l facă să aibă încredere în ei .
Copilul îşi vede din ce în ce mai puţin părintele, este singur majoritatea timpului, dacă este mai mic, sau îşi
petrece toată ziua în compania calculatorului sau a prietenilor, dacă este mai mare.
Ca şi orice altă relaţie, construirea unei relaţii pozitive între părinte şi copil este una care necesită
multă muncă şi efort pentru a o face puternică şi de succes. Rolul deosebit de important în cadrul acestei
relaţii îl au părinţii, poate doar şi pentru simplul fapt că ei sunt adulţi, au o experienţă de viaţă şi o
personalitate deja formată.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
COSOR IOANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”L. REBREANU”
DRAGOMIREȘTI, MARAMUREȘ
Motto: ”Faptul că aveți un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveți un pian, nu vă face
pianist!” – Mihail Levine
Pentru a fi un părinte bun, nu există un standard care trebuie îndeplinit, însă ignorarea propriului
copil și a problemelor sale nu țin de atitudinea unui părinte model. Familia este prima instanță educativă
care are o influență extrem de puternică asupra copilului.
Familiile din ziua de azi sunt foarte diferite cele ale generațiilor anterioare. Părinții iți petrec din ce
în ce mai puțin timp împreună, mare parte din aceștia se confruntă cu problema atribuțiilor din cadrul
familiei cu cele de serviciu.
Pentru o dezvoltare armonioasă copilul are nevoie de un mediu ordonat, care să ofere un sentiment
de siguranță, protecție, caldură, stabilitate.
În activitatea de educație în familie un rol important îl are climatul care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Raporturile dintre părinți ți 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.
Familia severă imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitate și echilibru familiei.
Serveritatea este necesară, dar cu măsură, fără aplicarea pedepselor corporale. În caz contrar, copilul crește
timorat cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, minte, se îndepărtează afectiv și efectiv de părinți și
caută înțelegerea ți afectivitatea în altă parte.
Familia permisivă stă la polul opus al familiei severe, copilul fiind considerat neprețuit. Părinții sunt
atenți la nevoile copilului, staisfăcându-i orice poftă și sancționând rar comportamentul neadecvat al
copilului său. Tocmai din acest motiv, copilul devine răsfățat, obraznic, neascultător, chiar agresiv dacă nu
i se face pe plac. El are numai drepturi în timp ce părinții, doar datorii.
Familia autoritară cere să fie respectată, iar deciziile sale să nu-i fie puse la îndoială niciodată, ea știe
ce este mai bine pentru copil, face cele mai bune alegeri. Idependența copilului nu este permisă iar greșelile
sunt sancționate frecvent și prin utilizarea pedepselor. De aceearelația dintre părinți și copilul său este
tensionată și lipsită de comunicare, copilul pierzându-și încrederea în părinții săi. Copilul va deveni timid
și supus și nu va fi apt să ia deciziile corecte în viață.
Familia nepăsătoare nu-i arată copilului nici un pic de afecțiune, neglijându-l și arătându-i că nevoile
și părerile sale nu contează. Copilul va deveni timid și va fi ușor influențabil și va crede întotdeauna că
părerile celorlalți sunt mai bune decât ale lui.
Familia democratică îmbină atitudinile, știe să îi fie prietenă copilului când e nevoie, dar știe să fie
și autoritar atunci când este cazul. Copilul va fi independent, i se va permite să-și exprime părerile și
nemulțumirile, îi va respecta pe cei din jurul său și va accepta criteriile învățând din greșeli.
Dacă între membrii unei familii nu există relații de înțelegere, respect, întrajutorare, dacă membrii
familiei nu trăiesc în armonie, nu duc o viață cinstită, onestă, dacă opiniile celor doi părinți și ale celorlalte
persoane care au în grijă copilul, referitoare la educația copilului nu sunt convergente, dacă unul sau ambii
părinți nu continuă un bun exemplu, dezvoltarea copilului are de suferit.
Din nefericire, în condițiile societății moderne, atât datorită presiunilor economice, evoluției
tehnologiei cât și modelelor sociale pe care le-am creat, din ce în ce mai mulți părinți rămân corigenți la
capitolul dezvoltării armonioase a copiilor transferând această responsabilitate, uneori chiar în întregime,
sistemului educativ- grădiniței, școlii.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: COSTEA ROXANA
GRĂDINIȚA P.N. 1 PĂULIȘ
Creşterea şi dezvoltarea copiilor în primii ani de viaţă este foarte rapidă înregistrând salturi calitative
în intervale scurte de timp. Chiar dacă, în esenţă, copiii cresc şi se dezvoltă trecând prin stadii similare,
fiecare copil este un individ unic care se dezvoltă în ritm propriu. Dezvoltarea şi învăţarea copiilor
reprezintă un proces continuu care se bazează pe experienţele şi cunoştinţele anterioare ale copilului. Stilul
de învăţare unic al fiecăruia dintre copii, abilitatile si experientele sale se reunesc pentru a sustine
progresul/evolutia de-a lungul acestui continuum.
Dacă un copil care învata sa mearga va urmari privirea mamei sale, iar daca pe chipul ei citeste
îngrijorarea sau spaima se va opri din noua încercare; daca va citi multumirea, încrederea, va avea curaj sa
continue. Aceasta referinta sociala a copilului este esentiala pentru stimularea copilului, stabilirea încrederii
sale de a explora mai departe sub supravegherea adultului. Odata cu achizitia mersului, copilul învata sa-si
coordoneze miscarile, sa-si concentreze atentia, sa înteleaga un mesaj verbal transmis de catre adult si sa
raspunda verbal sau non-verbal la acesta.
În determinarea dezvoltării psihofizice a copilului, rolul principal aparţine interacţiunii dintre
ereditate, factorii de mediu şi educatie. Așadar, aceşti factori direcţionează şi condiţionează sub aspect
cantitativ şi calitativ dezvoltarea oricărei persoane. Ereditatea oferă sau nu potenţialul de dezvoltare psihofiziologică, mediul oferă sau nu anumite condiţii, educaţia dirijează, prin procesul învăţării, formarea
armonioasă/ integrală a personalităţii, fiind factorul determinant al acesteia.
Un rol deosebit revine colaborării între școală și familie, care, în calitate de parteneri, au obiective
comune, bazate pe principii de reciprocitate. Astfel, cadrele didactice și părinţii sunt uniţi de dorinţa comună
de a-i sprijini pe copii în dezvoltare. În acest parteneriat, fiecărui actor îi revine un rol anume. Rolurile
parentale de bază se realizează în cadrul familiei, precum și în relaţiile de tip „școală familie” și ţin de
creștere, învăţare și modelare. În interiorul structurii extinse „familie – școală”, părinţii trebuie să realizeze
roluri de învăţare,acţiune,sprijinire și luare de decizii. În mod normal, părinţii folosesc toate aceste roluri
variate în complex, dar le accentuează pe unele, în funcţie de situaţia dictată de familie sau de relaţia „școală
– familie” (Schaefer, 1985). Rolurile cadrelor didactice, esenţiale procesului de parteneriat, includ rolurile
centrate pe familie: de sprijin, educare și îndrumare.
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TO MY DEAR MOTHER,
COVASAN CLAUDIA

If I could had chosen
I would have picked no others.
Than for you….be my longlife girl friend
And beautiful mother.

If I could had chosen
Between the angels,whispering to one another
I could discover among their wings of love
None as devoted as of a precious Mother

If I could had chosen
Between the dear name I long have called you
And more others names I met
I would find yours by that infinity spirit free…….
FOR EVER!
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FAMILIA ȘI EDUCAȚIA COPIILOR ÎN PANDEMIE
PROF. ÎNV. PRIMAR COVERCĂ VALENTINA- IRINA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 95 BUCUREȘTI
Luna martie a anului 2020 a schimbat pentru totdeauna viața tuturor. Pierderea unui membru al
familiei, infectarea cu SARS-COV-2, pierderea locului de muncă sau mutarea serviciului în mediul on-line,
teama de îmbolnăvire, școala on-line, etc. au tulburat profund liniștea familiilor din România și din lume.
Pandemia de coronavirus a determinat stres, emoții, incertitudini atât adulților, cât și copiilor,
indiferent de vârstă.
Dacă majoritatea dascălilor îi sfătuiau pe părinți să limiteze accesul copiilor la telefoane, tablete,
calculatoare și să le ofere cât mai mult timp petrecut în natură, începând din martie 2020, copiii și familiile
lor au trebuit să le folosească aproape zilnic.
Dascălii, părinții și copiii au trebuit să facă față și acestei provocări ce a venit la pachet cu pandemia.
Închiși în casă, departe de prieteni, făcând școală on-line, copiii au resimțit și ei puternic problemele
societății afectate de pandemie. Acum mai mult ca niciodată au avut din ce în ce mai multă nevoie de iubire,
de afectivitate, de sprijin și de înțelegere din partea familiei. Normalitatea vieții de zi cu zi a devenit una
nouă, în care părinți și copii au fost obligați să-și petreacă zilele închiși în casă, să lucreze de acasă, să
învețe de acasă, să se supună unor interdicții.
Tuturor le-a fost și le este greu. Părinții greu încercați de noile provocări, sub puternica presiune a
problemelor și lipsurilor aduse de pandemie au fost nevoiți să creeze un mediu sigur pentru copiii lor, să le
ofere afecțiune, suport și să-i asigure că o să facă față acestei situații.
Cel mai important este ca părinții să rămână calmi și să organizeze viața familiei astfel încât
pandemia să-i afecteze cât mai puțin. Trebuie să fie deschiși și să le explice copiilor, pe înțelesul lor,
despre boala provocată de coronavirus și despre rolul important pe care copiii îl au în protejarea propriei
persoane. Copiii trebuie să fie pregătiți, să conștientizeze că este posibil ca, la un moment dat, să manifeste
atât ei, cât și frații sau părinții, bunicii, verișorii, rudele sau prietenii și colegii lor, anumite simptome
similare cu cele ale gripei sau ale răcelii. Trebuie pregătiți psihic pentru această posibilitate, să li se explice,
să fie încurajați să respecte normele de igienă, de distanțare, să spună dacă nu se simt bine sau dacă sunt
îngrijorați cu privire la virus, astfel încât părinții să poată interveni la timp, să îi liniștească sau să îi trateze.
Este foarte important ca familia să stabilească și să respecte o rutină zilnică. Copiii au nevoie de
organizare. Părinții trebuie să se preocupe de stabilirea unui program zilnic, program care să cuprindă timp
pentru învățarea on-line în cele mai bune condiții, dar și timp de joacă, când copilul poate să țină legătura
cu prietenii folosind telefonul sau tableta, perioade fără echipamente electronice și timp alocat pentru unele
treburi casnice (curățenie în cameră, curățenie la cărți, la haine, la jucării, în birou, pregătirea micului dejun,
a unor gustări, etc.). Copiii se vor simți mult mai bine și în siguranță știind că ziua are un program bine
organizat, știind când este vremea să lucreze, când este timpul să se odihnească și când este vremea să se
joace. Este indicat să participe și ei la organizarea programului zilnic al familiei, să ia și ei hotărâri în ceea
ce priveșe derularea programului lor și al familiei în această perioadă.
Mulți părinți s-au plâns de tendința copiilor de a se culca mai târziu din cauza statului în casă și a
lipsei mișcării fizice. Ei au trebuit să fie inventivi, să găsească soluții pentru a rezolva această problemă.
Copiii, în această perioadă, au fost triști din cauza despărțirii de colegi și de prieteni, din cauza lipsei
activităților din sala de clasă sau de lipsa participării la acivitățile diverselor cluburi sportive, artistice, etc.
Când copiii sunt triști au nevoie să se destindă, să se distreze, să se joace. Părinții au fost nevoiți să preia
pe lângă rolul de părinte, de dascăl și pe acela de partener de joacă pentru propriul copil. Ei trebuie să fie
inventivi, să își ofere bucuria unor momente unice, hazlii petrecute pe tărâmul jocului, alături de copiii lor.
Se pot inventa jocuri noi, reguli noi, provocări noi, jocuri de rol. Pot descoperi împreună jocuri educative
pe calculator. Este stimulată creativitatea, logica, abilitatea de lucru în echipă. Această perioadă este o
ocazie minunată pentru părinți de a petrece timp cu copiii, timp care, cu puțin timp în urmă, nu ajungea
pentru prea multe activități în familie. Părinții își descoperă copiii, află pasiunile și dorințele lor cele mai
arzătoare, copiii află lucruri interesante despre copilăria și despre jocurile copilăriei părinților lor.
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Schimbările petrecute în ultimele luni pot fi transformate în experiențe pozitive pentru fiecare dintre
noi. Trebuie să ne adaptăm, să descoperim noi oportunități de a folosi tehnologia, de a petrece timp de
calitate, în armonie cu cei din jurul nostru.
În această perioadă stresantă, încărcată de nenumărate griji, de schimbări majore în viața tuturor, s-a
observat poate mai bine ca niciodată că implicarea activă a părinţilor în educaţia copiilor atât în cadrul
familiei, cât şi în relaţia acestora cu şcoala are efecte pozitive asupra performanţelor şcolare ale copiilor.
Dascălii încurajează și laudă implicarea părinților în activitățile educative ale copiilor. Urmările acestei
implicări se observă în: îmbunătățirea calificativelor, a atitudinii făță de școală, a comportamentului, a
modului cum sunt efectuate temele, cum sunt realizate diferitele proiecte sau portofolii, a participării active
la activitățile din clasă sau din mediul on-line și a frecvenței școlare.

Bibliografie:
- Golu, M., ,,Dinamica personalității”, Editura Geneze, București 1993.
- Vrăsmaș, E.A., ,,Consilierea și educația părinților”, Editura Aramis, București, 2002
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – BAZA UNEI DEZVOLTĂRI SĂNĂTOASE A
COPIILOR ȘI A SUCCESULUI ÎN VIAȚĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR COVRIG MARIA RODICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUMBEȘTI-JIU, GORJ
Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie
precedând-o pe cea instituțională. Copilul, în primii ani de viață este dependent de părinți, iar aceștia nu
trebuie să fie preocupați doar de latura fizică a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială,
corelând posibilitățile fizice cu cele psihice. Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului,
iar educația sa la nivel psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluția fizică, urmărindu-se concomitent
educația intelectuală, morală în scopul formării caracterului. Un important rol în evoluția psihică a copilului
îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această vârstă, rolul exemplului este foarte important. De
familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre lume și viață,
despre fenomene din natură și societate, copilul le primește din familie. Astfel, prin comunicarea continuă
cu membrii familiei, el își însușește limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al dezvoltării
sale psihice. Părinții vor fi atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea, le vor
îmbogăți vocabularul, îi vor învăța să se exprime corect și coerent. Părinții trebuie să acorde o mare atenție
întrebărilor copiilor, semn sigur al dezvoltării lor intelectuale, al manifestării active a setei de cunoaștere,
al curiozității lor cu privire la originea lucrurilor din jur. În familie copiii își însușesc primele cunoștințe,
își formează primele reprezentări și dobândesc experiențe morale. Părinții îi învață de timpuriu pe copii să
înțeleagă ce este „bine” și ce este „rău”, ce este „permis” și ce este „interzis”. Pentru unele fapte și acțiuni,
copiii sunt încurajați și lăudați, iar pentru altele sunt dojeniți de către părinți. Procesul educării morale a
copilului este de lungă durată, deși începe încă din familie. Deprinderile de comportare civilizată, atitudinile
copilului față de alții exprimă de fapt atmosfera morală în care el a fost crescut în familie, sfaturile și
îndemnurile pe care le-a primit de la părinți, exemplul personal pe care i l-au dat prin atitudinile și faptele
lor de conduită. Unii părinți nu înțeleg că adesea copilul este incorect nu pentru că ar vrea să se abată de la
reguli, ci pentru că nu știe cum trebuie să se comporte, nu dispune de experiența morală necesară, nu
cunoaște cerințele față de comportarea lui. În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor
relații juste între membrii familiei. Ceea ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima
reciprocă dintre membrii familiei, dragostea părintească rațională față de copii, consecvența și unitatea
cerințelor pe care le formulează părinții și ceilalți membri ai familiei față de copii, exemplul personal pe
care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele lor, încât devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur,
părinții își iubesc copiii, le poartă de grijă, muncesc pentru ei și participă la toate bucuriile și supărările lor.
Dar această dragoste nu trebuie să fie oarbă. Părinții care se manifestă astfel față de copiii lor, îi scutesc de
orice efort, le satisfac toate capriciile, nu se bucură de niciun fel de respect și autoritate în fața acestora.
Experiența educației în familie arată că acolo unde copiii sunt scutiți de orice fel de griji și eforturi,
ei devin egoiști, nu-și iubesc cu adevărat părinții, se înstrăinează de ei și nu le dau o mână de ajutor atunci
când se întâmplă să treacă prin unele încercări. O problemă aparte a educației în familie o constituie copilul
unic. Nu e de mirare că părinții concentrează toată grija și dragostea asupra singurului lor copil. Dar această
dăruire afectivă pe deplin explicabilă trebuie totuși supusă unui control rațional. Părinții sunt datori să-i
găsească copilului tovarăși de aceeași vârstă cu el. Ei nu trebuie să-l „acopere”, să-l silească să-și petreacă
timpul numai în preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alți copii, înseamnă a-l lipsi
de bucuriile vieții. Niciun copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul intelectual și moral, dacă nu se
dezvoltă în colectiv și prin colectivul de copii.
Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca
intelectuală a şcolarului. Lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa prea mare sau „dădăceala” au efecte
dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune nervoasă, mai ales în perioada testelor de evaluare sau
spre sfârşitul semestrelor, când starea de oboseală începe să se instaleze.
Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, căldura căminului
părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. În creşterea, educarea şi formarea
acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea părintească,
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astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii. Prin menţinerea unor
legături permanente, strânse cu şcoala, cu învăţătorul, 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.
Bibliografie
Ionescu, M., Negreanu, E., Educaţia în familie. Repere şi practici actuale, Ed. Cartea
Universitară, Bucureşti, 2006, disponibil la http://www.ise.ro

704

ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR EMOŢIONALE
ŞI SOCIALE LA PREŞCOLARI
(STUDIU DE SPECIALITATE)
PROFESOR CRĂCIUN DORIANA MIHAELA,
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3
DROBETA TURNU SEVERIN, JUDEȚUL MEHEDINȚI
Limbajul reprezintă un instrument important pentru dezvoltarea emoţională şi socială a copiilor. O
dezvoltare adecvată asigură o comunicare verbală mai nuanţată şi creşte şansele de a avea interacţiuni
sociale calitativ superioare. Conversaţiile la nivel de familie sau grădiniţă permit copiilor să solicite
explicaţii şi lămuriri din partea adulţilor putând astfel să stabilească cu mai mare uşurinţă relaţia cauzăefect dintre evenimente-reacţii emoţionale-comportamente, interpretarea reacţiilor prin prisma emoţiilor
invocate, etc. Pe de altă parte, copiii cu un nivel inadecvat de dezvoltare a limbajului pentru vârsta
cronologică şi mai ales al limbajului despre emoţii, au şanse mult mai reduse de a interacţiona cu ceilalţi,
izolându-se sau fiind izolat. Riscul de dezvoltare inadecvată este mult redus la copiii care beneficiază de
un mediu care încurajează dezvoltarea comunicării şi a exprimării emoţiilor. Efectele legăturii dintre
tulburările de limbaj şi competenţele sociale şi emoţionale sunt complexe şi se manifestă pe o multitudine
de paliere.
Cunoştinţele precare ale părinţilor despre modul în care se dezvoltă copiii şi convingerile acestora
despre ce copiii lor ar trebui să ştie până la o anumită vârstă s-au dovedit a fi un important factor de risc.
Atitudinile părinţilor faţă de copiii lor variază de la toleranţă excesivă până la atitudini extrem de dure faţă
de comportamentele inadecvate ale copiilor. Sursa acestor atitudini este reprezentată de aşteptările
părinţilor care pot fi nepotrivite în raport cu vârsta, respectiv cu abilităţile copilului. Atitudinea părintelui
faţă de cunoaşterea insuficientă a reperelor în dezvoltarea copiilor pot fi surse de erori în educaţie.
Aşteptările realiste ale părinţilor şi modul în care percep disciplinarea sunt extrem de importante pentru
dezvoltarea competenţelor social emoţionale şi comportamentale. Copiii învaţă prin respectarea regulilor
comportamente acceptate social însă acest lucru este numai dacă aplicarea regulii se efectuează cu
consecvenţă. Copiii în cazul cărora părinţii nu aplică consecvent regula şi consecinţele nerespectării
acestora, riscă să dezvolte probleme de comportament, atitudini sfidătoare la adresa celorlalţi, precum şi
manifestări emoţionale inadecvate ca modalitate de răspuns la incapacitatea de a prezice reacţiile părinţilor
la comportamentele lor. Un alt factor de risc este reprezentat de modul în care părinţii se manifestă din
punct de vedere emoţional şi comportamental în situaţii conflictuale. Reacţiile comportamentale în situaţii
critice sunt foarte uşor şi repede preluate de copii prin învăţare observaţională, aceştia imitându-le în situaţii
similare. Dacă conflictele sunt rezolvate constructiv de către aceştia prin negociere şi compromis atunci
modelul prezentat promovează reacţii adecvate în situaţii conflictuale. Relaţia de ataşament părinte-copil
se stabileşte din primele zile de viaţă ale copilului prin interacţiune cu părinţii. Reacţiile părinţilor în
interacţiunile emoţionale ale copilului dezvoltă de timpuriu relaţia de ataşament sau de interemoţionalitate
copil părinte.
Copiii cu ataşament insecurizant tind să evite interpretarea situaţiilor cu încărcătură negativă precum
şi a emoţiilor negative care pot genera din acestea, ceea ce duce la un număr limitat de confruntări cu astfel
de situaţii reducând implicit şi înţelegerea lor. Copiii care au o relaţie de ataşament insecurizant sunt
predispuşi să dezvolte probleme de relaţionare, au dificultăţi în iniţierea de interrelaţionări şi nu au încredere
în propria capacitate de a face faţă la astfel de situaţii. Copiii cu ataşament securizant nu percep
evenimentele negative ca fiind ameninţătoare datorită încrederii lor în faptul că părinţii lor îi vor ajuta să
facă faţă situaţiilor. Astfel spus aceşti copii învaţă să fie încrezători în situaţiile de explorare pe care le
provoacă cu mare uşurinţă, prin preluarea de la părinţi prin transfer a încrederii în sine şi în ceilalţi.
O altă categorie a factorilor de risc este modul în care părinţii reacţionează la manifestările emoţionale
ale copilului. Părinţii care obişnuiesc să pedepsească exprimarea emoţiilor negative prin furie, sau reacţii
de nemulţumire, de minimalizare, sau de descurajare vor amplifica reacţiile negative ale copilului. În
situaţiile de conflict apărute copiii nu vor şti să reacţioneze ca să facă faţă stresului datorită faptului că nu
au beneficiat de contexte în care să exploreze sensul emoţiilor şi să înveţe să găsească soluţii la conflict.
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Părinţii joaca rolul de facilitatori ai contextelor emoţionale şi ale experienţelor sociale deoarece controlează
mediul şi pot oferi copilului situaţii relevante de învăţare. De asemenea este necesar ca părinţii să utilizeze
situaţii de ghidaj şi antrenament social legat de comportamente emoţionale şi sociale. Aşa se dezvoltă
abilităţile de cooperare de negociere şi empatia la copii. Modul şi stilul părinţilor de a-şi exprima emoţiile
este de asemenea important. Părinţii reprezintă modele de comportament faţă de copii. Copiii preiau aceste
modele şi le aplică în situaţii similare. Factorul de risc apare în frecvenţa cu care părinţii utilizează cuvinte
care denumesc emoţii. Atunci când părintele evită să discute despre emoţii să minimalizeze sau să
ridiculizeze copilul nu numai că nu-şi va putea exprima emoţiile ci va avea probleme şi cu identificarea lor
atunci când le trăieşte. Consecinţa este că aceşti copii vor întâmpina dificultăţi în exprimarea empatiei şi
achiziţionarea de comportamente prosociale. Pe de altă parte părinţii care exprimă non-verbal cu frecvenţa
mai mare emoţii negative influenţează modul în care copiii lor îşi vor exprima emoţiile. Exprimarea
emoţiilor pozitive este perceput ca un element esenţial pentru iniţierea interacţiunilor cu ceilalţi pentru
capacitatea de a rezolva în mod eficient conflictele şi implicit pentru dobândirea strategiilor eficiente de
reglare emoţională.
BIBLIOGRAFIE:
Ştefan, C.; Kallai, E. Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari, Ghid practic
pentru educatori;
Ştefan,C.; Kallay, E. Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari, Ghid practic
pentru părinţi;
Botiş Mătanie, A.; Axente, A. Disciplinarea pozitivă,Cum să disciplinezi fără să răneşti
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CEI 7 ANI DE ACASĂ-EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. MIRELA NICOLETA CRAIU
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să
scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare:
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc.
La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte
apropiată.Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi și cea a cunoaşterii
de sine. Nu este suficient doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea
diverselor sentimente, precum şi a dorinţelor. Este nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a
fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar
mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu în societate.
Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea care îl încojoară, primele norme şi reguli de
conduită, dar si climatul socioafectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. ,,Pecetea pe care părinţii o lasă
asupra structurii şi profilului spiritual – moral al personalităţii propriilor copii se menţine toata viaţa” (M.
Golu). 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 –
pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare – precum şi climatul socioafectiv în care se exercită
influenţele educaţionale („cei şapte ani de acasă”) 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. Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel în
familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum
si rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral.
Părinţii şi educatorii contribuie la ridicarea nivelului instructive-educativ al elevului integrat în
colectiv. Reuşita acestei acţiuni presupune însă o cunoaştere specială a fiecărui copil. El trebuie urmărit
permanent şi profund, sub toate aspectele.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi.
Familia este instituţia fundamentală în toate societăţile şi unul din cele mai importante elemente sau,
mai bine spus, sisteme care contribuie la dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. Educaţia este
realizată în primul rând, în familie pentru a dezvolta aptitudini de baza şi compeţente sociale în primii ani
de viaţă. Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze
de dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Mai tarziu educaţia este preluată
de şcoală pentru o instruire didactică.
Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de
învățământ, personalitatea copilului. Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată,
izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului.
Pe de altă parte, 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. Dezvoltarea laturii psihosociale a copilului de la
naştere până la adolescenţă în context intrafamilial contribuie la starea de bine a persoanei pe toată perioada
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vieţii sale, a formării competenţelor de autoreglare emoţională, familia fiind cea care croieşte acest drum
prin influenţe profunde datorate stilului de parentaj, a amprentei ereditare şi a multor alte componente. În
primii trei ani de viaţă ai copilului se dezvoltă ataşamentul, definit ca legătură afectivă reciprocă între el şi
persoana de referinţă - mama, de cele mai multe ori.
După intrarea copiilor la grădiniţă sau la şcoală, funcţia educativă a familiei nu încetează, dimpotrivă
ea continuă să aibă aceeaşi importanţă, realizându-se, însă, într-o strânsă colaborare cu instituţiile de
învăţământ. Putem spune că funcţia educativă a familiei durează toată viaţa, căci şi atunci când copiii au
ajuns adulţi şi au întemeiat o familie, părinţii îi consideră tot copiii lor şi le oferă sprijinul lor necondiţionat.
Continuând procesul de socializare început în familie, grădiniţa oferă preşcolarului cadrul de
valorificare a potenţialului psiho–social. La intrarea în grădiniţă, copilul se află în perioada celor mai bogate
acumulări cantitative şi calitative. În această instituţie educatoarea îndrumă copiii să diferenţieze binele de
rău, ceea ce este permis de ceea ce nu este permis. Făcând saltul de la mediul familial la cel instituţionalizat,
copilul este orientat spre ceea ce trebuie să facă şi să devină într-un context social, relaţional. Educarea
caracterului copiilor preşcolari presupune realizarea a trei sarcini fundamentale, care trebuie să constituie
pentru educatoare puncte de plecare pentru întreaga muncă educativă. Aceste sarcini sunt: educarea
trăsăturilor pozitive de caracter (dragostea pentru adevăr, sinceritatea, cinstea, curajul, modestia,
optimismul şi încrederea în forţele proprii, sociabilitatea, independenţa, spiritul critic şi autocritic,
generozitatea, blândeţea, politeţea, respectul, bunul simţ, ordinea, disciplina, devotamentul, recunoştinţa,
punctualitatea, conştiinciozitatea, discreţia, umanismul, delicateţea, principialitatea, colectivismul,
prietenia, hărnicia, sentimentul datoriei, al mândriei patriotice, puritatea morală etc.); educarea însuşirilor
voliţionale şi înlăturarea defectelor de voinţă şi de caracter, lupta împotriva lor. Trăsăturile manifestate de
copii nu au stabilitate. Prin intermediul muncii educative, cele pozitive pot fi accentuate, iar cele negative
diminuate şi treptat îndepărtate.
Exemplul are o mare putere de influenţă asupra copiilor datorită caracterului său intuitiv. El se
adresează în mod nemijlocit simţurilor copilului, îl ajută să perceapă realitatea vie, concretă. De multe ori
sute de cuvinte nu reuşesc să facă înţeles ceea ce un exemplu concret convinge într-o clipă. Educatoarea
este cel mai important actor de pe scena vieţii preşcolarului. Personalitatea acesteia, atitudinile, modul de
a gândi şi de a acţiona influenţează hotărâtor atmosfera şi mediul în care se formează copilul.
Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare
etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna
copilului. Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la
vârsta şcolară, într-un moment în care copilul trebuie să facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru el,
cum sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar
În condițiile social-economice actuale, se manifestă două tendințe contradictorii: părinții sunt
îngrijorați de viitorul copiilor lor, dar în același timp nu mai au timp și răbdare să acorde atenție problemelor
acestora. Relația lor cu școala este ignorată sau evitată, acțiunile educative ale celor două instituții
exercitându-se oarecum paralel. Este o sarcină a școlii, a personalului didactic, să identifice situațiile
problematice din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative ale acestora în favoarea
elevului și mai ales să conștientizeze faptul că relația de colaborare școală-familie este determinantă în
obținerea performanțelor școlare.
Nu putem trece cu vederea peste realitatea că nu prea mai există cei șapte ani de-acasă, deoarece
copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza
acestei expresii: normele de conduită se învaţă din familie.. Părintele ar trebui să compensze absența sa prin
timp de calitate petrecut împreună, să-i ofere toată atenția seara și în week-end-uri, să folosească concediile
ca pe momente importante pentru a pentrece cât mai mult timp cu copilul, să găsească ocazii prin care să-l
învețe aptitudini importante pentru viitor.
Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor, dacă nu află și modul său de comportare
în condițiile scolare, activitatea de acasă fiind o continuare a activității pedagogice de la școală și invers –
activitatea de la școală fiind o continuare a activității de acasă. Strânsa comunicare educatoare-părinte vine
în sprijinul dezvoltării copilului sub toate aspectele, dar, în primul rând, ca persoană.
Ritmul accelerat al schimbărilor din ultimele decenii impune noi modalități de abordare ale sistemului
educațional, care are drept scop integrarea copilului într-un mediu căruia va trebui să îi facă față pe cont
propriu, în funcție de educația ”celor șapte ani de acasă” ce reprezintă mai mult o expresie, educația
făcându-se proporțional, în funcție de etapele de viață ale copilului. De aceea atât familia, cât și cadrele
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didactice își pun amprenta sistematic asupra formării și dezvoltării personalității copilului,ținând cont și de
tehnologia actuală, care impune o schimbare atât a cunoştinţelor pe care copiii trebuie să le dobândească,
cât și a metodelor utilizate pentru educaţia acestora.
Școlile au avut rolul de a păstra cunoștințele umane și cea mai bună cale de a învăța ceva a fost aceea
de a merge la şcoală. În prezent acest lucru nu mai este valabil în totalitate, deoarece cunoașterea nu se mai
limitează la sălile de clasă sau la nişte cărți. Datorită Internetului, cunoaşterea este acum accesibilă oricui
îşi doreşte să înveţe.
Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot fi o
oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor. Nici părinții,
nici cadrele didactice nu sunt perfect adaptați la predarea online, însă colaborând, procesul de adaptare
devine mai ușor pentru toți.
Este evident faptul că aceasta modalitate de educație are numeroase avantaje, însă nu sunt de neglijat
nici dezavantajele, motiv pentru care este nevoie de un efort comun și susținut din partea întregii comunități,
al sistemului de educație, al cadrelor didactice, al părinților și copiilor pentru performa și perfecționa
educația în țara noastră.
Nu există proces educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate. De aceea, este atât de
important să existe o comunitate unită, în care fiecare membru contribuie cu resurse, dar și cu compasiune,
pentru același scop: binele copiilor.
BLIOGRAFIE:
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FAMILIA, UNIVERSUL COPILULUI
PROF. INV. PRIMAR CRÂNCĂU ANA MIRELA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE IORGA” BAIA MARE
În primii ani de viață copilul parcurge anumite etape de dezvoltare care depind atât de mediul
familial, dar și de factorii biologici, sociali, culturali, emoționali și cognitivi. Aceștia au o influență majoră
în comportamentul copilului aflat în interacțiune cu viitoarele etape de dezvoltare.
Familia este cea care își definește cu tărie rolul în educația copilului, rol care se va răsfrânge pozitiv
sau negativ în societate. Atmosfera din familie are o influență covârșitoare în dezvoltarea psihică a
copilului.
Familiile sunt de cele mai multe ori eterogene. Am întâlnit familii cu profil autoritar, alteori apatic,
anxios, dar și permisiv sau hiperprotector. Aceste profile extreme pot avea influențe nefaste în manifestarea
firească a educației dobândită în cei șapte ani de acasă, influențe ce se răsfrâng dureros în comportamentul
social al copilului, dar și în plan intelectual, afectiv-motivațional și volitiv al valorilor, principiilor și
normelor morale ulterioare.
Din fericire, în societatea actuală, există o gamă variată de resurse educaționale pentru dezvoltarea
procesului educațional din școală și familie. Se mărește vizibil numărul părinților implicați în activitățile
școlii, dedicați și deschiși colaborării cu școala, care se dăruiesc în mod activ schimbării, prin aplicarea
diferitelor tehnici parentale în educație, prin participarea alături de dascăli la seminarii, conferințe pe teme
educaționale. Acești părinți fac parte din generația care dorește să pună bazele educației prin iubire,
consiliere constructivă, implicare socială, comunicare pozitivă și deschisă, interes pentru menținerea
motivației, susținere, apreciere, adaptabilitate, stimulare, obținerea echilibrului psihic și afectiv, autonomie.
Ce poate fi mai îmbucurător decât să poți forma echipe educaționale cu astfel de părinți? Acesta este
viitorul! Alături de acești părinți, noi dascălii putem să modelăm generația nouă de copii, apți pentru
integrarea în societate și pentru însănătoșirea ei.
Ce ne putem dori pentru prezent și viitor? Să retușăm vorbele urâte, cicălelile, neseriozitatea,
obrăznicia, etichetarea, critica, marginalizarea, bârfa, neputința, agresivitatea, nedreptatea, frica, nepăsarea,
neîmplinirea, comunicarea deficientă, lipsa motivației pentru învățare, ridiculizarea, nefericirea sau să
implementăm o altfel de educație prin iubire, acceptare, implicare, comunicare permanentă, nonviolență,
interes pentru necesitățile copilului, ascultare activă, asertivitate, cooperare, toleranță, încredere, seriozitate,
bună-dispoziție, încurajarea potențialului, securitate afectivă și modele pozitive educaționale.
Atunci când vom auzi ,,Ai cei șapte ani de acasă!” vom spune că societatea noastră s-a așezat pe
traiectoria dorită de atâtea generații. Trebuie să înțelegem că traversăm o perioadă de tranziție în care atât
noi, dascălii, cât și părinții elevilor noștri nu mai avem răbdare. Deducem tacit sau nu că vechile tipare
educaționale au expirat și că viitorul se află în schimbările pozitive din prezent. Mulți dintre noi ,,am
înțeles”. Mulți dintre noi începem să avem idei noi, construim alte tipare, ne zbatem să ieșim din carapacea
lui ,,Asta e, ce să faci?”.
Schimbarea începe să se producă. Se văd și primele efecte. Aceasta este calea. Numai împreună cu
familiile elevilor, prin construirea echipelor și comunicarea eficientă, transparență și bunăvoință vom reuși
să modelăm emoțiile copiilor în așa fel încât să le spunem cu seninătate: ,,Ai cei ȘAPTE ani de acasă!”.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROFESOR PSIHOPEDAGOG DRD. CREȚU ALIN IOAN
CSEI „ORIZONT”, STRUCTURA CSEI NR. 1, TILEAGD
Educația în familie este baza pe care se construiește ulterior, tot ceea ce îl va defini pe viitorul om.
Investițiile emoționale, educaționale și materiale sunt foarte intense, încă dinainte de a se naște
copilul. Părinții de regulă, au așteptări foarte mari de la ființa care urmează să apară în viața lor. Fericirea
acestora rezultă din confirmarea ulterioară a așteptărilor. În caz contrar, spectrul dezamăgirilor poate tinde
spre depresii. Implicarea personală, de regulă, este mai mare din partea mamei, aceasta beneficiind și de
concediul maternal. În mai rare cazuri, tatăl preferă solicitarea concediului paternal.
Ne putem pune două întrebări:
- 1. Ce fel de educație este cea din familie?
și
- 2. De ce are efect?
Răspunsurile sunt următoarele: educația în familie, când se face, este una de succes, deoarece e de tip
informal. Asta înseamnă că are efect datorită faptului că tot cadrul în care are loc este unul relaxant,
securizant și fără constrângeri. Modurile de adresare sunt familiare, are loc permanent, în preajmă sunt doar
persoane de referință, bunele intenții plutesc pretutindeni, timpul este foarte fluid și la dispoziție. Blocurile
informaționale consolidate și aprofundate permit metacogniția respectiv originalitatea personală.
Bineînțeles că educația nu se termină niciodată, indiferent de vârstă. Părinții sunt permanent dornici
de a actualiza aceste lucruri, dar la un moment dat realizează cât de mult pot învăța și ei de la copiii lor.
Atunci conștientizează și faptul că formarea este biunivocă.
Educația este importantă și deoarece cel care o deține se poate situa în societate pe trepte superioare,
comparativ cu ceilalți. Cu alte cuvinte, tezaurul educativ îi diferențiază pe oameni și îi aduce în posturi
foarte bine remunerate. Nedublarea acesteia de sentimente, fac din om o persoană rece, calculată, în preajma
căreia nu dorește prea multă lume să stea, decât dacă au o motivație forte puternică.
Sunt oameni care s-au obișnuit de acasă cu faptul că educația este continuă și eterogenă, adică nu se
termină odată cu absolvirea unei anumite forme de învățământ. Asta aduce în viață bucurie, fiind o sursă
permanentă de satisfacție, prospețime și întinerire. Creierul este mereu stimulat adaptându-se permanent
solicitărilor intelectuale prin neuroplasticitate. Acestea sunt persoane resursă pentru alții, ca de exemplu:
profesorii sau bibliotecarii. Alții preferă să fie foarte buni meseriași, specializându-se într-un domeniu,
asimilând cunoștințe orizontale, pe acest palier. Unii sunt refractari la informații și învățătură, ducând vieți
modeste, neaspirând la mai mult. Toate aceste detalii se pot observa foarte eficient pe curba lui Gauss.
Rolul mamelor în educație este foarte important, datorită sensibilității deosebite pe care o au și
modalității speciale de a o transmite copiilor. Aceasta s-a structurat de-a lungul tuturor generațiilor de când
există umanitatea, permițându-le să observe detalii care bărbaților le scapă. În timp, rolurile sociale s-au
individualizat, femeile dobândind finețe, fapt pentru care sunt atât de iubite.
Urmează în curând 8 Martie. Tuturor femeilor, indiferent de vârstă,
La mulți ani!
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METODE MODERNE DE PREDARE-INVAȚARE-EVALUARE ADAPTATE
INVAȚARII ON-LINE
PROF. CRISTIANA CRETU
COLEGIUL TEHNIC ,,COSTIN D. NENITESCU” PITESTI
Caracterul complex şi schimbător al rolurilor şi sarcinilor profesorilor impune studiu pe tot parcursul
carierei lor profesionale; cu toate acestea, participarea în situaţiile de studiu formal nu este întotdeauna
necesară, cum nici alegerea a ceea ce vor studia nu este întotdeauna făcută de alţii. Ei trebuie, de asemenea,
să înveţe cum să înveţe. Trebuie să fie capabili să-şi evalueze propria muncă şi să identifice aspectele ce
necesită îmbunătăţire.
În plus, este necesar ca ei să fie capabili să dezvolte, din practica lor, o bază de cunoştinţe
profesionale, pe cât posibil cunoştinţe bazate pe cercetare.
Ce înseamnă învăţarea centrată pe elev ?
 Se referă la învăţare şi nu la predare;
 Rolul profesorului este de a coordona învăţarea
 Are rolul de ai învăţa pe elevi să înţeleagă modul în care învaţă
 Oferă indivizilor oportunităţi de a învăţa într-un mod care-i ajută să înveţe cel mai bine
 Îi determină pe elevi să-şi asume responsabilitatea propriei lor educaţii.
Trecerea la o metodologie mai activă, centrată pe elev, implică elevul în procesul de învăţare, în
evaluarea eficacităţii acestuia, învăţându-l totodată aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile
fundamentale ale muncii alături de alţii şi ale rezolvării de probleme. Metodele centrate pe elev au o
contribuţie importantă în stabilirea de către elev a obiectivelor dezvoltării lui viitoare.
Principiile care stau la baza învăţării eficiente centrate pe elev:
• Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care învaţă şi nu pe profesor.
• Recunoaşterea faptului că procesul de predare în sensul tradiţional al cuvântului nu este decât unul
dintre instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe.
• Rolul profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor pe care îi are în grijă.
• Recunoaşterea faptului că, în mare parte, procesul de învăţare nu are loc în sala de clasă şi nici
când cadrul didactic este de faţă.
• Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului – ea trebuie împărtăşită
şi elevilor.
• Profesorii trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în planificarea şi
administrarea propriului lor proces de învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor de învăţare atât
în sala de clasă, cât şi în mediul on-line.
• Luaţi individual, elevii pot învăţa în mod eficient în moduri foarte diferite.
Exemple de învăţare centrată pe elev
• Lecţia pleacă de la experienţele elevilor şi cuprinde întrebări sau activităţi care să îi implice pe
elevi.
• Elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul cum se informează pe o anumită temă şi cum prezintă
rezultatele studiului lor.
• Elevii pot beneficia de consiliere, în cadrul căreia pot discuta despre preocupările lor individuale
cu privire la învăţare şi pot cere îndrumări.
• Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate este dezvoltată – nu li se oferă informaţii
standardizate.
• Pe lângă învăţarea specifică disciplinei respective, li se oferă elevilor ocazia de a dobândi aptitudini
fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă.
• Se fac evaluări care permit elevilor să aplice teoria în anumite situaţii din viaţa reală, cum ar fi
studiile de caz şi simulările.
• Lecţiile cuprind o combinaţie de activităţi, astfel încât să fie abordate stilurile pe care elevii le
preferă în învăţare (vizual, auditiv, practic / kinetic)
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• Lecţiile înlesnesc descoperirile făcute sub îndrumare şi solicită participarea activă a elevilor la
învăţare.
• Lecţiile se încheie cu solicitarea adresată elevilor de a reflecta pe marginea celor învăţate, a
modului cum au învăţat şi de a evalua succesul pe care l-au avut metodele de învăţare în cazul lor
Este evident că multe cadre didactice (din România şi din alte ţări) sunt preocupate de predarea
programei şi sunt tributare metodelor tradiţionale de predare. Aceste persoane nu consideră că au predat un
anumit subiect din programă dacă nu l-au rostit în faţa elevilor şi nu au cerut acestora să copieze fragmente
din manual sau să le scrie după dictare. Cu toate acestea, în cazul acestor două metode de predare, elevii
sunt nişte receptori pasivi ai învăţării; lor nu li se cere să gândească sau să pună sub semnul întrebării ceea
ce li se oferă. Lor li se cere pur şi simplu să asculte şi să scrie, fără să se implice în conţinutul materiei
predate.
Probabil că, în accepţiunea profesorilor, cunoaşterea este un lucru care se transmite şi se învaţă,
înţelegerea apare mai târziu, iar claritatea expunerii, însoţită de răsplata pentru recepţia răbdătoare,
reprezintă cerinţele esenţiale ale unei predări de calitate. Totuşi, un elev pasiv nu face decât să recepţioneze
predarea; lui nu i se cere să participe la procesul de învăţare.
Trecerea la o metodologie mai activă, centrată pe elev, implică elevul în procesul de învăţare şi îl
învaţă aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii alături de alţii şi ale rezolvării
de probleme. Metodele centrate pe elev implică individul în evaluarea eficacităţii procesului lor de învăţare
şi în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. Aceste avantaje ale metodelor centrate pe elev ajută
la pregătirea individului atât pentru o tranziţie mai uşoară spre locul de muncă, cât şi spre învăţarea
continuă.
Din păcate, majoritatea elevilor şi mulţi dintre profesori au convingerea că învăţarea este un proces
prin care se transmit cunoştinţe şi nu o perspectivă a învăţării active, iar acest lucru este foarte dificil de
schimbat. Această convingere presupune că:
• scoarţa cerebrală este un recipient gol pe care profesorii trebuie să îl umple cu cunoştinţe.
• dobândirea cunoştinţelor necesită doar ascultarea cu un grad rezonabil de atenţie, sau chiar şi
numai prezenţa fizică.
• evaluarea reprezintă verificarea gradului în care s-a umplut scoarţa cerebrală
• analogiile în vederea învăţării presupun transferul şi nu învăţarea activă:
Învăţarea face necesară o etapă în care elevilor li se cere să prelucreze informaţia care li se oferă. Ei
au nevoie de activităţi care le impun să interpreteze personal materia şi astfel să îşi creeze propriile
semnificaţii.
Studiile arată că activităţile de învăţare care impun elevului prelucrarea activă duc la o fixare a
cunoştinţelor de până la zece ori mai bună, sunt mai îndrăgite şi duc la o învăţare mai profundă.
Semnificaţia este un lucru personal şi unic; ea se construieşte pe baza învăţării şi experienţei
anterioare, care diferă de la elev la elev. Nu există un mod unic, adecvat tuturor elevilor, de a învăţa ceva;
este nevoie de o multitudine de sarcini şi experienţe pentru a satisface necesităţile individuale.
Scoarţa cerebrală nu prelucrează informaţia secvenţial. De aceea, persoanele care învaţă trebuie să se
gândească la părţi şi la întreg în acelaşi timp şi să integreze subiectele.
Aptitudinile cum ar fi raţionamentul de rang superior trebuie predate împreună cu conţinutul
programei şi nu separat de acesta.
Provocările stimulează învăţarea, dar ameninţările o subminează. Ameninţările provoacă eliberarea
de hidrocortizon în organism, ceea ce face ca aptitudinile de gândire de rang superior să treacă în plan
secundar.
Învăţarea inclusivă este cea mai bună armonizare între nevoile individuale ale persoanei care învaţă
şi prevederile/modul în care se răspunde acestor nevoi.
Strategii de predare în vederea învăţării active
 Învăţarea trebuie să cuprindă activităţi de prelucrare a noii materii învăţate, care trebuie legată de
ceea ce elevul ştie deja. Sarcinile trebuie să fie autentice, stabilite în context semnificativ şi legate de viaţa
reală. Ele nu trebuie să implice doar repetarea unor lucruri, deoarece acest lucru duce la învăţarea “de
suprafaţă” şi nu la învăţarea “de profunzime”.
 Având în vedere faptul că învăţarea elevilor va implica erori, sarcinile trebuie să le ofere ocazia
de a se autoevalua, de a corecta, de a discuta cu colegii, de a primi reacţia profesorului, precum şi de a face
alte verificări de “conformitate cu realitatea”.
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 Strategiile care stimulează intelectul implică un aport suficient de apă, oxigen, proteine,
alimentaţie sănătoasă, odihnă şi exerciţii fizice, pe lângă exerciţiile intelectului. Învăţarea scade cu 20%
dacă se consumă carbohidraţi în exces, deoarece acest lucru provoacă eliberarea de cheratonină în sânge,
lucru care duce la relaxare.
 Concentrarea maximă se poate realiza numai pe perioade care au ca durată acelaşi număr de minute
ca şi vârsta persoanei respective, până la maximum 20 sau 25 de minute. Sunt utile pauzele scurte şi
schimbarea obiectului concentrării.
Învăţarea nu este acelaşi lucru cu luarea unui examen sau dobândirea unor calificări. Ambele sunt
posibile fără o reală înţelegere, care stă la baza învăţării. Evaluarea cu scopul acreditării adaugă o altă etapă
opţională în acest ciclu. Totuşi, această formă de evaluare nu reprezintă un substitut al evaluării progresului
înregistrat în procesul de învăţare efectivă, care poate avea loc şi are loc fără acreditare.
BIBLIOGRAFIE
Baldwin J & Williams H (1988). Învăţarea activă: ghidul instructorului. Blackwell
Honey P & Mumford A (1986). Manual de stiluri de învăţare.
Proiectul FEDA (RP M132 H) (1998). Dezvoltarea stilurilor eficiente de învăţare.
Proiectul FEDA CBD 204 (1999). Strategii de predare care satisfac stilurile individuale de învăţare.
Sparrow, L., Sparrow, H. şi Swan, P. (2000). Învăţarea centrată pe elev: este posibilă?
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MAMA, CREATOARE DE SUFLETE
EDUCATOARE: CRISTEA ALEXANDRA
G.P.N. STEP BY STEP CĂSUȚA FERMECATĂ,
POIANA VARBILAU- PRAHOVA
”Prima educație este cea mai importantă, iar ea aparține incontestabil mamelor”( Jean Jaques
Rousseau). De când a fost creată, femeia a fost învestită cu cea mai importantă misiune- de a da naștere,
crește și educa pe copiii săi, viitori adulți în societate. Ca mamă și creatoare de suflete, femeia a fost și v-a
ramâne singura ființă înzestrată cu o putere mai presus de toate puterile pamântului. Încă din cele mai vechi
timpuri, mama, are puternic înrădăcinat în sufletul ei, simțământul de a crește, educa și iubi necondiționat
pe copiii ei, de a îngriji casa familiei și de a trăi în armonie cu soțul ei. În puterea acestui simțământ matern,
femeia știe că cel mic v-a învăța de la ea frumusețea lucrurilor, bunătatea, răutatea, bucuria și tristețea,
împlinirea și dezamăgirea, că ea are capacitatea să-i călăuzească pașii spre o dezvoltare armonioasă fizică
și emoțională.
Copiii cănd se nasc nu vin cu intrucțiuni de folosire, nu vin cu un manual pentru creșterea și
înțelegerea lor, ei vin goi , fără inhibiții și fără cunoaștere. Sunt ca o pânză albă pe care pictorul are libertatea
de a picta , de a da culoare și ”viață” tabloului. Așa este cu femeia, devenită acum mamă, ce crește la sănul
ei , puiul de om, a cărui viață se află în mâinile ei. Educația este importantă încă de la vârstă foarte fragedă,
cănd copilul face primii pași, când se joacă cu prima jucărie, când gângurește și râde la auzul vocii mamei
sau când plânge la durere.
Educația diferă de la o etapă istorică la alta în funcție de condițiile materiale și spirituale ale societății,
de condiția fiecărei familii( săraci și bogați) și de poziția lor în societate. Cu toate acestea, copiii din acele
timpuri erau și ei educați și școliți acasă de către familie, de către mame.
Primii doi- trei ani din viața copilului sunt foarte importanți în dezvoltarea psihologică a acestuia și
reprezintă baza pentru integrarea lui în societate.
În zilele noastre, femeia este mult mai interesată de dezvoltarea personală a copiiilor, de sănătate,
nutriție, creșterea și dezvoltarea intelectuală și emoțională. Se știe că nimeni dintre ființele omenești nu
poate trăi, cunoaște și îndeplini datoriile sale, fără educație.
De la mamă primim viață și tot ea are capacitatea de a forma, îndruma și călăuzii copilul pe parcursul
copilăriei, dar și mai târziu. Privirea, surâsul și glasul mamei vor fi razele de lumină ce pătrund în inteligența
copilului, rădăcinile care îl vor ancora în viață, sămânța bunătății și adevărului ce va încolții în inima sa și
roadele de care se va bucura mai târziu copilul, ajuns la maturitate. Mama are puterea de a cultiva voința
copilului, de a-i insufla sentimente morale și naționale, cu alte cuvinte de a desăvârși identitatea pruncului
său. Pentru un copil tot ceea ce face adultul este considerat model de urmat, imitându-i gesturile și
reproducând vorbele, de aceea părinții, în mod special mama, trebuie să știe că manierele, exemplele și
faptele din că-minul familial sunt cele dintâi și cele mai puternice simțăminte ce se întipăresc în mintea și
sufletul copiiilor. Mama trebuie să se îngrijească de susținerea și dezvoltarea moralității și a bunelor
moravuri, ca mai târziu, sămânța răului și a viciului înrădăcinate în copil, să nu-i amă-rască bătrânețile.
Astfel, educația primită acasă, se poate valoriza prin bine și frumos, pentru că virtuțiile morale din
casa părintescă insuflate prin dragostea mamei, fac din copiii lor, oameni des-toinici în lupta cu răutățile
vieții și doritori de dreptate și cumpătare.
.......din sufletul de mamă, ea însăși dăruiește sufletul copiiilor ei.......
Bibliografie:
-” Cunoștințe, atitudini și practici parentale în România”, coordonatori Anghelescu Carmen, Iliescu
Martha, București, 2006;
-” Cunoașterea copilului”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972;
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROFESOR MIHAELA CRISTEA
LICEUL TEORETIC “MIRCEA ELIADE”, GALAȚI
Copilăria este cea mai importantă perioadă a vieții unui om, deoarece este etapa în care un individ se
formează și își creează aspirațiile pentru când va deveni adult.
În primii șapte ani de viață, acesta primește educația elementară de la părinți. Consider că sunt cei
mai importanți ani din viața unui copil, deoarece copilul poate învăța cum să se comporte în viață, bunele
maniere devenind chiar un reflex, dacă acesta este învățat să aibă un comportament așa cum se cuvine. De
asemenea, de educația elementară depind și primii ani ai acestuia în școala generală, influențându-i astfel
și parcursul acestuia în școală.
Rolul familiei în educarea copiilor este foarte important. Pentru că aceștia nu beneficiază de
experiența acumulată în timp de părinții lor, copiii nu oferă atenția cuvenită tuturor aspectelor vieții, riscând
astfel să nu facă cele mai bune alegeri. Dincolo de rolul părinților de a-și sfătui copiii, aceștia trebuie să le
ofere sprijinul moral de care au nevoie când dau greș.
Educația pe care copiii o primesc in sânul familiei, exemplul pe care părinții îl oferă, precum și
sfaturile pe care le dau determină într-o oarecare măsură felul în care se dezvoltă copiii. Datorită principiilor
insuflate de familie, copilul va putea să discearnă între bine și rău ferindu-se astfel de diverse probleme. De
asemenea, el va putea să le transmită la rândul lui mai departe.
Ulterior, în adolescență, curiozitatea de a experimenta diverse lucruri se resimte mai acut,
predispoziția pentru alegeri nu tocmai inspirate este mare. Adolescentul, știind că va beneficia întotdeauna
de sprijinul părinților săi, fie el moral sau de altă natură, își va asuma cu mai mare ușurință riscul de a
experimenta diverse lucruri care ar putea să îl dezvolte, dar care în aceeași măsură ar putea să nu aibă
rezultatele așteptate. Aflându-se la adăpost de consecințele care ar putea avea un impact nedorit,
adolescenții se pot avânta spre lucruri care îl pot influența în bine.
Un alt rol important al părinților este să le traseze copiilor, adolescenților responsabilități conforme
cu vârsta acestora, fapt ce are un impact pozitiv în formarea lor. Responsabilizarea tinerilor îi determină să
își asume propriile fapte, precum și rezultatele acestora, iar pe viitor se vor adapta cu mai mare ușurință la
situații neprevăzute. De asemenea, încrederea ce i se acordă adolescentului îl face să se simtă important.
Faptul că el se poate implica activ în desfășurarea vieții familiale, având rolul lui bine determinat, îi oferă
satisfacție.
Așadar, implicarea părinților în viața copiilor, prin sfaturi, prin exemplul personal sau prin sprijin
moral, prin responsabilizare, fie în copilărie sau mai târziu în adolescență, îi ajută pe aceștia să se dezvolte
având efecte imediate sau de durată deoarece le influențează atât parcursul școlar, cât și cariera acestuia.
Părinții îi pot îndruma pe copii și îi pot încuraja să își găsească propriul drum în viață.
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EUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. CRISTESCU ILIE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOMAȘNEA
În contextual social, în care părinţii sunt tot mai solicitaţi să facă faţă cerinţelor multiple ale unei
economii de piaţă, iar valorile perene ale educaţiei în familie tind să se estompeze, să treacă pe un plan
secundar, aceşti atât de invocaţi, lăudaţi sau blamaţi “şapte ani de-acasă” reprezintă blazonul cu care copilul
pleacă în lume, zestrea care îl însoţeşte toată viaţa. Tot mai frecvent, copiii şi chiar tinerii sunt apostrofaţi
cu sintagma “n-ai cei şapte ani de-acasă”. Observăm că nu se spune: n-ai cei trei ani de creşă, trei – patru
ani de grădiniţă sau patru, opt ori doisprezece ani de şcoală. Transpare şi aici idea că, nu de puţine ori,
educaţia în familie este precumpănitoare şi ea nu scapă atenţiei opiniei publice care o etichetează ca atare.
Pentru că primii şapte ani sunt esenţiali în formarea caracterului său, copilul trebuie ajutat să deprindă
obiceiuri sănătoase şi maniere elegante. Acum, micutul învaţă care sunt principiile şi valorile după care va
trebui să se ghideze în viată, în situaţii dintre cele mai diverse. Tot acum, descoperă cum să aibă grijă de
corpul şi de lucrurile lui, ce este recomandat să mănânce, cum să îşi ajute părinţii şi cum să se bucure de
încrederea şi aprecierea oamenilor cu care interacţionează. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior
decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. În momentul în care un copil
depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. La
începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate,
nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi
desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă).
Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta
activităţile de acasă, astfel încât să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al
grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la
situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere
de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa
de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Foarte importante pentru
copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la grădiniţă, mai exact în familie,
cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul
educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite vârstei copilului şi care
să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia,
inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile individuale şi de vârstă
ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, să-i organizeze
corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să interacţioneze cu adulţi şi copii
şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament modele de urmat. Fiecare moment poate fi
un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie. Astfel va exista o
încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine. Nu este de-ajuns
doar să ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea diverselor sentimente
(furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor.
Bineînţeles că asta nu înseamnă că permanent vom fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori
reacţionăm la cei din jur, pentru că ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă
va trebui să ne impunem anumite restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât
copilul să poată trage învăţăminte atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din
cele negative. Este nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel
mic ne supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate
acestea în diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu în societate. Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani?
- deprinderi de autoservire - ordine - igienă - curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi - exteriorizarea
trăirilor, sentimentelor si emoţiilor, atât pozitive, cât şi negative - bune maniere şi comportament - limbaj
corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire) - modul de a
relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este certat de cineva, i
se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit 9 pentru diverse fapte, etc) consecvenţă în realizarea unei sarcini - concentrare a atenţiei - perseverenţă în realizarea unei sarcini 717

alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva. Unele din însuşirile dobândite în această
perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea
pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat
permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de
a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o
etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele unui comportament ori
atitudine neacceptată de către ceilalţi. Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7
ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu
integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor
învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de
respect la rândul său, deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei
care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Bibliografie:
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004;
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002;
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002;
4. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998;
5. www.copii.ro 6. www.scribd.com 7. www.didactic.ro

718

FAMILIA ȘI EDUCAȚIA COPIILOR
AUTOR :PROF. ÎNV. PRIMAR CRISTESCU-POPESCU ECATERINA
După cum spunea Charles Colson:” Familia este cea mai elementară formă de organizare. Fiind
prima comunitate de care se atașează un individ cât și prima autoritate sub care acesta învață să trăiască,
familia este cea care stabilește valorile cele mai fundamentale ale unei societăți”.
Familia contribuie la dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate.Ea,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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile
faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul
familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.Rolul familiei este foarte
important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, emoţional, moral
sau caracterial şi spiritual-estetic. În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură
mediul de viaţă, hrana, îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu
propice pentru joc, învăţare, odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca
depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea.
Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege. La
vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de informaţie,
să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze cunoştinţele, să le
dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să rezolve probleme şi să
caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.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 (extinse) le oferă.Unii părinţi sunt profesori emoţionali
talentaţi, alţii, din nefericire cei mai mulţi, nu. Există mai multe tipuri de familie. 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 întâmplă 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 când
părinții sunt împărțiți în ,,tabere”:unul sever și unul indulgent. Astfel se formează viitorul demagog, viitorul
ipocrit, trăsături de personalitate 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”.Un copil ce provine dintr-o astfel de familie va
fi neajutorat , egoist, 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 lipsa de încredere în sine, teama de
nereușită și sancțiune. Învățătorul 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. Învățătorul trebuie să fie în postura sfătuitorului și
nu a judecătorului.
Familia libertină creează o atmosfera lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau impedica maturizarea
socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși. Învățătorul
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trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine în sensul obținerii unor rezultate bune la învățătură,
capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea fermă în gardă a părinților în legatură cu pericolul
evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară.
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
familia trebuie să îl îndrume pe copil să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. 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.
După spusele specialiștilor, educaţia de acasă este un proces care nu se încheie niciodată, dar care
trebuie să țină cont de etapele de dezvoltare ale copilului .Cuvântul după care trebuie să se ghideze familia
în educația celui mic este ”echilibru” și, cu puțin efort, vor reuși. Familia este cea care educă și oferă
dragoste copilului.Cei ,,şapte ani de acasă’’, ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecăruia,indiferent dacă
acest lucru este sau nu recunoscut mai târziu de copii.
Bibliografie:www.didactic.ro
Ionescu A. ,Psihologia familiei.Normalitate şi psihopatologia familială, Bucureşti: SPER, 1985
https://www.scrigroup.com/educatie/sociologie/Familia-ca-grup-social
Buzdugan T., Psihologia pe înţelesul tuturor, Bucureşti: Ed. Didactică şi pedagogică, 2008
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IMPORTANȚA FAMILIEI ÎN PRIMII ANI DE VIAȚĂ
PROF. CROITORU ANAMARIA ANDRADA
COLEGIUL AUTO TRAIAN VUIA, TG-JIU
Cei șapte ani de acasă.... Aceste cuvinte sunt auzite tot mai des în ultimul timp. De ce? Acești șapte
ani reprezintă un set de priceperi și deprinderi formate în cadrul familiei și definesc modul în care îi
respectăm sau nu pe ceilalți. Educația timpurie este foarte importantă pentru a deveni o persoană
responsabilă. Cei şapte ani de acasă reprezintă o bază a educaţiei. Dacă lipseşte baza, ca la orice clădire,
este grav.
Sorin Cristea consideră că educația are trei semnificații primare, provenite din etimologia sa latină:
• educatio= creștere, formare;
• educo-educare=a crește, a forma, a instrui;
• educo-educere=a ridica, a înălța.
Omul este supus educabilității. Până la trei ani familia este modelul copiilor. Timpul petrecut alături
de ei este indispensabil unei dezvoltări armonioase. De mic, copilul este învățat să mănânce, să bea, să
doarmă, să fie curat sau să facă curățenie, să fie atent la cei din jur, să țină cont de părerile celorlați, etc.
Educația este astfel văzută ca un produs al relațiilor sociale. Felul în care se dezvoltă acestea vor influența
viața copilului, adolescentului, adultului de mai târziu.
Ființa umană este o ființă socială și morală. Primele relații care se stabilesc sunt cele dintre membrii
unei familii. Astfel, copilul va adopta felul de a se comporta al membrilor familiei sale, iar mai târziu
prietenii și anturajul vor avea o influență mare asupra sa. Pregătirea pentru integrarea în societate este foarte
importantă. Copilul trebuie să folosească formule de salut, să știe cum să ceară anumite lucruri sau să
împartă o jucărie cu ceilalți, să respecte normele de igienă.
Familia mediază comunicarea cu școala. Aceasta din urmă este un factor care-l ajută pe copil să-și
desăvârșescă personalitatea. Climatul educațional e foarte important în viața copilului. Acolo unde există
comunicare, siguranță, disciplină, copilul simte că părinții se ocupă de el, îi dau încredere.
Acasă, la școală sau în societate, normele de comportare civilizată fac diferența între oameni. Familia
este prima școală a omului, dar este și cea care își va pune amprenta asupra întregii sale vieți.
Bibliografie:
Cristea, Sorin, Dicționar de ermeni pedagogici, EDP, București, 1998
Stănciulescu, E, Sociologia educației familiale, vol.I, Polirom, Iași, 1998
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
ARTICOL REALIZAT DE, PROF. CUCERZAN MARIA COSMINA
CȘEI MEDIAȘ
Educaţia are drept scop să dea sufletului şi corpului întreaga frumuseţe si perfecţiune de care sunt
susceptibile. (PLATON)
Familia este un factor important și de răspundere al educației. Părinții o conduc și răspund de ea
în fața socității, a fericirii lor și a vieții copiilor. ( A.S.MAKARENKO)
Expresia ,,cei șapte ani de acasă” este folosită în ultimul rând în sens negativ.
Deci, contează sau nu educația primită de copil de către familie?
Fiecare copil este unic, motiv pentru care, educația unui copil va avea la bază un echilibru între
regulile stabilite de părinți și personalitatea celui mic. Familia va impune reguli realiste și va explica ce
consecințe vor apărea atunci când nu sunt respectate. Este prima școală a copilului, părinții fiind profesorii
care conturează personalitatea copilului, care contribuie la dezvoltarea din punct de vedere fizic, intelectual,
emoțional, moral. Într-un mediu bun educativ, copilul învață să se cunoască, învață cum să simtă față de
ceea ce se întâmplă și cum reacționează ceilalți la sentimentele lui. Există studii care demonstrează că felul
în care se comportă părinții, fie că este vorba de disciplină aspră sau de reacții empatice,are consecințe
profunde și de durată pentru viața emoțională a copilului. În mijlocul familiei copilul își construiește scara
de valori și îți formează cele mai importante deprnderi de comportament: respect,cinste,ordine.
Familia stabilește regimul de viață al copilului care sa-i asigure o dezvoltare optimă. Din punct de
vedere motric și al coordonării mișcărilor, familia va urmări dezvoltarea acestor capacități cu rol în
procesele de învățare, adaptare.
Din punct de vedere intelectual, familia are un rol important , motiv pentru care va urmări
dezvoltarea acestor procese și anume să-i îndrume spre cărțile și informațiile potrivite, să-i învețe să caute
soluții, să încurajeze creativitatea.
Pentru dezvoltarea inteligenței emoționale , familia constituie, de asemenea, prima școală.
Disponibilitatea unui copil față de școală depinde de capacitatea de a ști cum să învețe, iar acest lucru are
legătură cu inteligența emoțională ai căror factori reprezentativi sunt încrederea, autocontroșul, capacitatea
de a comunica, curiozitatea, cooperarea.
În viziunea lui Daniel Goleman, autorul cărții ,, Inteligența emoțională”, cele mai inadecvate tipare
emoționale pe care le utilizează unii părinți și chiar unii dascăli sunt:ignorarea sentimentelor, indulgența
exagerată , manifestarea disprețului. Părinții ar trebui să le spună copiilor ce e bine și ce e rău, ce e drept și
ce e nedrept în comportamente și ar trebui să constituie modele de urmat. Unui copil fără educație moralăcaracterială corectă îi va fi foarte greu să ajungă să discerne, să se adapteze la diverse situații de viață.
Deci, expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei
persoane într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici
au parte în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine
crescut” regăsim: salutul , comportamentul în public, tact şi toleranţă , comportamentul cu prietenii
,înţelegerea normelor sociale ,manierele la masă , recunoaşterea greşelilor.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul unor ani de experienţe, cu încercări,
eşecuri şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l
insuflăm copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care teai străduit să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia
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este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal,
asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult aşteptate.
Gradinița, școala sau oricare altă Instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de
acasă, acestea doar o pot perpetua.
În concluzie, cuvântul cheie dupa care trebuie să se ghideze orice familie în educație este echilibrul.
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BUNELE MANIERE – ”CULTIVAREA” CELOR 7 ANI DE ACASĂ
PROFESOR CURCAN ROXANA,
COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA
Toți părinții își doresc pentru copiii lor tot ce este mai bun în viață. Unii consideră că odată ajunși în
sistemul de învățământ încă de la grădiniță pedagogul trebuie să îi învețe să se comporte, să vorbească, să
asculte. Eu mi-am dorit să îmi învăț copilul bunele maniere, cu gândul că dacă are manierele de bază
dobândite voi reuși să clădesc o educație.
De când era mic copilul meu l-am urmări și îndemnat cum să ceară, cum să se comporte. când a
început să reacționeze la ceea ce îi ceream am început cu primul cuvânt magic din cadrul manierelor de
bază: ”Mulțumesc!”. Cum am procedat? De câte ori îmi aducea un obiect, indiferent ce era, eu îi spuneam
”Mulțumesc!” și i-am spus că atunci când cineva îi dă ei ceva ea trebuie să răspundă la fel. Bineînțeles că
a durat un timp până a început să vorbească (vreo 2 ani).
Când a început să vorbească am aprofundat exact ce am spus mai devreme și am trecut la următoarele
cuvinte magice: ”Te rog frumos” și imediat ”Îmi pare rău”, ”Te rog să mă ierți”. De câte ori greșeam eu cu
ceva sau nu mă făceam înțeleasă îi spuneam ”Îmi pare rău că ...” sau ”Te rog să mă ierți, nu ți-am explicat
eu cum trebuie” etc. De la copil am obținut mai greu aceste cuvinte dar important este că știe când să le
spună. Când îmi cerea ceva spunea ”Vreau ....”, ”Dă-mi ....” și încerca să obțină prin țipete. Nelăsându-mă
înduplecată i-am tot explicat cum trebuie să spună că dorește un lucru anume până a început să adopte
limbajul corect. Câteodată mă făceam că nu înțeleg ce spune ca să spună ”Te rog frumos, vreau apă!”, de
exemplu. Bineînțeles, în paralel, încerc să o învăț adresarea folosind pronumele de politețe: ”Vă rog frumos
...”.
Toate aceste lucruri au devenit sau sunt în curs de a fi un reflex. M-am bucurat când am aflat că,
înainte de a începe să vorbească, știa că trebuie să i se mulțumească atunci când a predat un obiect. Persoana
care a avut această surpriză nu știa de ce stă copilul și se uită după ce i-a dat acel obiect.
Această mică parte din codul bunelor maniere consider că sunt baza educației și bineînțeles, face parte
din cei 7 ani de acasă.
Eu sunt mulțumită de copilul meu, așa cum este.
Ce poate fi mai frumos decât acel moment când propriul copil, care dacă își vede părintele abătut, îl
ia în brațe.
Cei șapte ani de acasă se clădesc cărămidă cu cărămidă, încet și sigur, cu grijă să nu se piardă ceva,
astfel încât copilul să poată să spună la un moment dat ”Mulțumesc pentru că m-ai ajutat să înțeleg!”.
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PĂRINŢII ALĂTURI DE ŞCOALĂ
PROF. MARIOARA CURCULESCU
LICEUL TEHNOLOGIC „TIU DUMITRESCU” MIHĂILEŞTI, JUD.GIURGIU
Dacă este adevărat că şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea personalităţii
umane, tot atât de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile familiei în această
lucrare. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Influenţele lor sunt simultane de la
o anumită vârstă şi complementare, vrem noi. Şcoala şi familia trebuie să (re)găsească făgaşul colaborării
autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise,
permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei.
Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de reînnoire a
cunoştinţelor, deprinderilor şi valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia
părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente şi, desigur, a educaţiei adulţilor. Deoarece educaţia
părinţilor (a adulţilor în general) nu poate lua caracter de obligativitate se impune realizarea ofertei
educaţionale în condiţii liberale, de alegere de către părinţi a conţinuturilor şi metodelor, a locului şi
timpului de învăţare. Acestea solicită cunoaşterea şi adaptarea formelor pentru care se optează, la nevoile
specifice de educaţie ale părinţilor. O şcoală de calitate şi de succes nu poate fi înţeleasă astăzi în afara unei
redimensionări a relaţiei şcoală – familie. realitatea pare să confirme această supoziţie. Cauzele sunt variate:
climatul familial s-a deteriorat sub presiunea şomajului, grijilor materiale, pierderii încrederii în valori,
marasmului cvasigeneral; părinţii sunt încă victime ale vechii mentalităţi conform căreia absolvirea şcolii
este garantată din start. Ei aşteaptă încă „totul” de la şcoală. Puşi în faţa unor eşecuri şcolare ale copiilor ei
încă nu reacţionează în mod adecvat în raport cu obligaţiile lor fireşti, încurajând astfel apariţia fenomenului
de abandon şcolar, fuga de la ore, vagabondajul etc.; neînţelegându-şi corect rolurile, cadrele didactice şi
părinţii se învinovăţesc reciproc.
Şcoala îi acuză pe părinţi de incompetenţă educaţională, de dezinteres, pretenţii exagerate şi chiar
agresivitate. Părinţii, în schimb, fie pretind profesorilor o atitudine mai intransigentă faţă de elevi,
confundând dialogul democratic elev – profesor cu familiarismul păgubos, fie le impută insuccesele
copiilor, neînţelegând exigenţele prezentului, oferta educaţională a şcolii este redusă sau inadecvată în
raport cu aşteptările şi nevoile de educaţie ale părinţilor, deoarece profesorii nu cunosc prea bine aceste
nevoi şi nici nu se ocupă de ele; în plus, lipsesc formele instituţionalizate moderne şi active de educaţie a
părinţilor şi de parteneriat, forme care ar trebuie să ia locul celor rutiniere şi formale de până acum;
constatăm eşecul şcolar al multor elevi din clasele sociale defavorizate. În faţa acestei situaţii, educatorii
şcolari greşesc şi ei adeseori catalogând de la bun început elevii şi păstrând această atitudine discriminatorie
pe durată lungă, de obicei până la sfârşitul ciclului şcolar.
Sentimentul de siguranţă – singurul care permite copilului să se emancipeze şi să-şi dobândească
personalitatea – depinde de următoarele condiţii : protecţia împotriva loviturilor din afară; satisfacerea
trebuinţelor elementare; coerenţa şi stabilirea cadrului de dezvoltare; sentimentul de a fi acceptat de ai săi,ca
membru al familiei, să fie iubit, să dăruiască dragoste, să fie izvor de bucurie şi de mulţumire pentru adulţi;
să fie condus şi îndrumat, ca fiinţă umană; să i se accepte caracteristicile individuale; să aibă posibilitatea
de acţiune şi experienţă personală; să aibă asigurată o anumită arie de libertate. Pentru îndeplinirea funcţiei
fundamentale a familiei – cea de securizare a copilului – şi rolului său socializator, aculturant şi
individualizator, finalitatea definitorie a educaţiei părinţilor devine formarea conştiinţei educative a
părinţilor, a necesităţii unui efort conştient pe măsura evoluţiei nevoilor (inclusiv de educaţie) ale copilului.
În educaţia părinţilor există câteva puncte de reper şi anume: educarea viitori părinţi (în şcoală sau în afara
şcolii); educarea părinţilor cu copii mici; relaţia şcoală – familie; rolul mass-media în educaţia părinţilor;
programe de formare a formatorilor pentru educaţia părinţilor.
Obstacolele relaţiei şcoală – familie pot fi de ordin comportamental, deci, subiectiv (şi se pot ivi atât
din partea părinţilor cât şi a profesorilor şi administratorilor şcolari) sau de ordin material (relaţia şcoală –
familie cere un surplus de efort material şi de timp). Dificultăţile de comunicare pot rezulta din ideile
divergente privind: responsabilitatea statului şi a familiei privind educaţia copiilor, libertatea de alegere a
şcolii de către părinţi sau unicitatea instituţiei şcolare; impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare
ale copilului, randamentul pedagogic şi datoria parentală; participarea părinţilor la gestionarea şi procesul
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decizional din instituţia şcolară. Se consideră, în general, că problema este de atitudine: este dificil să
pretinzi atât părinţilor cât şi profesorilor să recunoască că relaţia de colaborare şcoală – familie (nu) este
doar un „drept de opţiune”.
În general, reproşurile care se facă părinţilor privind colaborarea cu şcoala vizează: apatia, lipsa de
responsabilitate, timiditatea, participarea cu ingerinţe (critică cu impertinenţă şcoala); preocupări excesive
(exclusive) pentru randamentul şcolar (notele) al copilului; rolul parental rău definit; contacte limitate cu
şcoala; conservatorism. Reproşurile care se fac profesorilor privind colaborarea cu familiile elevilor sunt
similare şi privesc dificultăţi de a stabili relaţia cu adulţii ; 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, dialogul între profesori şi părinţi este necesar, mai mult,
părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a-şi îndeplini rolul educativ în cooperare cu profesorii; în acelaşi timp,
şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. Raporturile active ale familiei cu şcoala sunt
stimulate, în ultimele decenii, de apariţia unor importante mize familiale ale şcolarităţii: instrumentale,
statutare, afective şi culturale.
Numeroase cercetări pun în evidenţă preocuparea părinţilor pentru viitorul economic al copiilor lor,
pentru plasarea acestora în câmpul muncii pe o poziţie convenabilă din punctul de vedere al stabilităţii şi
nivelului veniturilor, ori condiţiilor de muncă. Dificultăţile de inserţie profesională a tinerilor şi riscul
crescând al şomajului fac ca această preocupare să crească: şcoala pare a fi instrumentul cel mai la îndemână
pentru părinţi, în special pentru cei aparţinând categoriilor sociale lipsite de resurse economice şi culturale,
securitatea profesională a copiilor. Chiar dacă reuşita şcolară nu reprezintă o condiţie suficientă pentru a
evita riscurile, ea contribuie la diminuarea lor. Şcoala nu este numai o instanţă a alocării forţei de muncă,
ci şi una a alocării statutelor sociale. Reuşita şcolară a copiilor apare ca indispensabilă în familiile
aparţinând categoriilor mijlocii care datorează şcolii propria poziţie socială, iar în condiţiile în care
presiunile asupra sistemului şcolar cresc, familiile aparţinând categoriilor superioare au şi ele nevoie de
capitalul şcolar pentru a-şi conserva prerogativele.
Într-o societate mobilă, şcoala devine o miză importantă pentru toate categoriile sociale, fără ca
aceasta să însemne că, în mod necesar, ea asigură mobilitatea. Dimpotrivă, ea presupune o dublă logică
care îmbină determinismul structural al modurilor de şcolarizare şi libertatea actorilor de a urmări strategii
proprii într-un spaţiu de joc.Când familia şi şcoala cooperează eficient rezultă o experienţă de învăţare
pozitivă ai cărei primi beneficiari sunt copiii .Orice părinte doreşte succesul copilului său şi stă în puterea
noastră , a cadrelor didactice să ni – i apropiem în vederea asigurării succesului şcolar căci, să nu uităm,
şcoala pregăteşte pentru viaţa . Văzând adulţii cooperând în beneficiul lor, copiii se simt in siguranţă,
ocrotiţi de adulţi, importanţi.
BIBLIOGRAFIE:
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2.Andrei, Petre, „Stiluri şi metode de comunicare”, Ed. Aramis, Bucureşti, 2004;
3.Ciofu, Carmen, „Interacţiunea părinţi – copii”, Ed.Stiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989;
4.Cosmovici, Andrei, „Psihologia şcolară”, Ed.Polirom, Iaşi, 2000.

726

EDUCAŢIA COPIILOR ÎN FAMILIE
-STUDIU DE SPECIALITATEPROF. ÎNV. PRIMAR: CURELEA ANICA-ADRIANA
ŞCOALA PRIMARĂ SURA – GORJ
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. De felul în care părinţii vor educa copilul în sensul unei morale
riguroase dar suple şi de felul în care vor ştii să dirijeze viaţa afectivă a copilului, va depinde formarea
personalităţii acestuia.
Copiii trebuie educaţi în aşa fel încât să realizeze că libertatea individuală nu se poate realiza decât în
cadrul libertăţii colective, generale, că munca şi respectul faţă de ceilalţi constituie o obligaţie fundamentală
a fiecărui cetăţean. Familia are un rol primordial în transformarea copilului în adult, în primul rând pentru
că acţiunea acesteia se face de timpuriu, când copilul e mic şi se poate modela mai uşor şi în al doilea rând
pentru că universul copilului este focalizat pe membrii familiei, pe cei cu care stă cel mai mult şi de la care
învaţă, ei fiind mult timp singurii oameni cu care interacţionează cel mai mult.
În familie se formează deprinderi de comportament: politeţea, cinstea, respectul, sinceritatea, decenţa
în vorbire şi atitudine, adică ,,cei şapte ani de acasă". Deseori părinţii uită că trebuie să fie o colaborare
foarte strânsă cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului,
educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă
colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 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.
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. Aşadar, e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile
problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să
conştietizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinată în educarea copiilor.
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.
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 abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de descoperire
a propriilor aspiraţii spre formarea şcolară si profesională.
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 părinţilor. Dar asta înseamnă că orice copil care nu a
primit o educaţie aleasă este condamnat la un eşec social. Aceasta depinde de puterea de autoevaluare a
copilului dar şi de persoanele cu care intră în contact.
Pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi integrarea în viaţa socială, e
nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie ce are de
făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită.
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Cei şapte ani de acasă sunt asociaţi bazei unei educaţii pentru că ei ar trebui să producă un model
stabil de relaţie şi de siguranţă, iar această relaţie să fie mediată prin cuvinte.
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ARGUMENT PENTRU „CEI 7 ANI DE-ACASA”
PROF. CURPAȘ FLORENTINA-ANCA
COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA” ORADEA
„Stă cu diploma pe masă,
Are-acum şi masterat,
Dar cei şapte ani de-acasă
Încă nu i-a terminat.”
Satisfacție, epigramă de Aurel Buzgău
Primii 7 ani din viața unui copil sunt esențiali pentru formare asa ulterioară, deoarece în această
perioadă se produc numeroase schimbări esențiale din toate punctele de vedere. Când vorbim despre „cei 7
ani de acasă” ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi
comportamentului copilului până merge la şcoală. Expresia își are originile în perioada în care copiii stăteau
acasă în primii 7 ani de viață. Instituționalizarea copiilor avea loc prima oară la vârsta de asproximativ 7
ani, atunci când ei începeau să meargă la școală.
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră. De părinţi depinde ca
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele
unei bune creşteri. Cei șapte ani de acasă sunt invocați adesea în conversațiile adulților. Din păcate, în
prezent sunt pomeniți mai des atunci când cine îi aduce în discuție este de părere că lipsesc. Niciun părinte
nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. Şi, evident, fiecare
părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele sociale, începând
de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru
sau în vizită la rude.
În ce constă educația primită în familie? Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele
ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim: salutul,
comportamentul în public, comportamentul cu prietenii, înțelegerea normelor sociale, manierele la masă,
recunoașterea greșelilor, tactul și toleranț în raport cu slăbiciunea, defectul fizic sau dizabilitatea cuiva.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.
Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent și este necesar să își dezvolte
mai mult capacitatea de comunicare cu cei din jur.
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii.
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în
disciplină de de fier.
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Deși modelarea caracterului unui copil un mai este exclusiv responsabilitatea familiei în primii 7 ani
de viață, ea joacă totuși rolul fundamental în ceea ce privește adultul care se pregătește să devină. De aceea
psihologii consideră că familia trebuie să petreacă împreună cu copilul timp de calitate, în care copilul și
nevoile sale să fie în central atenției.
Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil
manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de
acasă.
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CLIMATUL EDUCATIV ÎN FAMILIE
COSMA CORNELIA SIMONA
Cercetările moderne au pus în evidenţă câteva coordonate esenţiale ale procesului educativ care ne
permit o eficientă orientare în acest complicat domeniu: familia. Pentru dezvoltarea sa sufletească normală
copilul trebuie să simtă dragostea părintească, căldura căminului familial. Această dragoste, ponderată,
permite copilului să se dezvolte ca o individualitate echilibrată, ca un om capabil de o sociabilitate normală,
cu o afectivitate bogată şi bine adaptată împrejurărilor. Copilul are nevoie de dragostea părintească aşa cum
planta are nevoie de căldura soarelui pentru a se dezvolta normal.
Aici întâlnim două extreme: dragostea exagerată, exagerat şi continuu manifestată, sau dimpotrivă,
răceală exagerată, înstrăinarea completă de propriul copil. Evident cea de-a doua modalitate este mult mai
rară, dar ea se întâlneşte totuşi. Copilul care nu se bucură de căldura căminului familial poate să devină
foarte închis, necomunicativ, uneori prea docil alteori răutăcios, neîncrezător, rezistent la îndrumările
pozitive ale medicului şi profesorului îi vine, adeseori, foarte greu să ,,spargă gheaţa”, să pătrundă în
universul acestui copil, pentru a-l îndruma şi a-i ameliora sociabilitatea. Manifestările exagerate de dragoste
sunt de asemenea dăunătoare. Copilul ajunge să aibă o adevărată repulsie pentru îmbrăţişări, pentru alintări
prea frecvente. Asemenea manifestări vor duce la alte atitudini negative cum sunt: lipsa de exigentă faţă de
comportarea copilului, supraestimarea calităţilor sale, acapararea să completă.
Un al doilea aspect al climatului educativ se referă la funcţiunea protectoare a părinţilor. Copilul are
desigur nevoie de condiţii obiective prielnice, materiale şi morale, are nevoie de protecţia adulţilor şi în
primul rând al familiei pentru a se putea dezvolta în mod normal. Dar şi sub acest raport extremele sunt
dăunătoare. Când părinţii sunt prea acaparaţi de obligaţiile profesionale sau când pur şi simplu nu ştiu săşi organizeze în mod chibzuit viaţa, apare riscul ca ei să-şi neglijeze copilul, să nu-i controleze activitatea
şcolară, să nu se intereseze de comportarea lui, de viaţa lui afectivă, de frământările şi problemele lui.
Uneori părinţii lasă copiii în grija bunicilor sau a altor persoane pentru prea multă vreme. În aceste cazuri
există riscul apariţiei trăsăturilor psihice negative caracteristice copilului neglijat: lipsa încrederii în sine,
timiditate, lipsa de elan, neîncredere în ceilalţi. Efectele sunt şi mai grave atunci când neglijarea se asociază
cu absenţa dragostei părinteşti. La extrema cealaltă găsim supraprotejarea copilului. O asemenea atitudine
din partea părinţilor poate apărea atunci când copilul a suferit de boli grele, dacă s-a născut după o perioadă
de sterilitate sau sarcini nereuşite, dacă unul din părinţi, nefericit în căsnicie, îşi îndreaptă toate grijile,
asupra copilului. Supraprotejarea are, în primul rând, ca urmare întârzieri apreciabile întârzierea psihică a
copilului. El ajunge să simtă continuu şi în mod exagerat nevoia de a fi îndrumat, apărat, protejat, nevoia
de a trece răspunderile pe seama altora. Caracteristica principală este dependenţa sub toate raporturile, de
alte persoane. Ciocnirea cu viaţa va fi mai târziu dură pentru tinerii care au fost astfel crescuţi. Vor avea
dificultăţi în a-şi organiza independent viaţa şi vor căuta adeseori un tutore, un mentor, un şef care să le
asigure orientarea şi stabilitate în viaţa socială.
Disciplina joacă un rol esenţial în formarea personalităţii copilului. Regulile de conduită clare,
reprezintă o conduită de prim ordin a procesului educativ. În realitate însă, o corectă dozare a restricţiilor
este foarte greu de realizat. La o extremă se află părinţii care ţin să impună copiilor un sistem de reguli de
conduită foarte sever şi foarte complet: ţinuta vestimentară, atitudinile şi relaţiile cu ceilalţi; orele de lucru,
lectura, distracţiile toate trebuie să fie riguros şi pas cu pas controlate de aceşti părinţi. La polul opus se află
părinţii care consideră că, foarte devreme, copilul trebuie să dobândească, o largă autonomie sub toate
raporturile. O asemenea atitudine rezultă fie din concepţia că astfel copilul îşi va dezvolta spiritul de
independenţă şi de răspundere, fie pur şi simplu dintr-o anumită iresponsabilitatea părinţilor faţă de menirea
lor socială. Ambele extreme – severitatea excesivă sau largheţea, indulgenţa excesivă – au efecte
731

nefavorabile. Dar ceea ce este interesant este faptul că cele două atitudini opuse au rezultate identice. În
ambele cazuri există riscul să se ajungă la o rezistenţă din partea copilului faţă de orice formă de autoritate
socială. Copilul exagerat controlat, exagerat încadrat într-o reţea de reguli disciplinare, exagerat pedepsit,
ajunge uneori să se împotrivească oricăror constrângeri. Dar acelaşi lucru se poate întâmpla şi cu copilul
care nu a fost deprins să respecte regulile elementare de disciplină. Cercetările au arătat că adeseori, copiii
cu turburări importante de comportament propriu din familii în care mama este insuficient adaptată
obligaţiilor ei educative şi în care tatăl este prea indulgent, prea insuficient în atribuţiile sale educative. Este
evident că o anumită libertate de mişcare trebuie lăsată copilului şi mai ales adolescentului între anumite
limite discret dar continuu controlate, copilul trebuie să decidă singur programul său de pregătire şcolară,
lectura, prietenii. Principala idee este că spiritul de răspundere se învaţă aşa cum se învaţă spiritul de
orientare sau capacitatea de iniţiativă. Copilul este prin firea lucrurilor ocrotit din clipa în care se naşte iar
specia umană, dintre toate vieţuitoarele asigură progeniturii cea mai îndelungată perioadă de ocrotire.
Tocmai de aceea se pune problema educaţiei responsabilităţii. Toleranţa excesivă nu educă nici
independenţa, nici iniţiativa, nici spiritul de răspundere. Copilul lăsat de capul lui nu învaţă regulile de
convieţuire, de muncă, de colaborare deci nu are de să răspundă. Pentru ca spiritul de răspundere să fie
antrenat trebuie ca copilul să fie pus în situaţia de a răspunde nu numai de actele sale ci şi de opţiunile sale.
El trebuie să ştie că are de suportat consecinţele opţiunilor sale în raport cu normele de conduită ale
colectivităţii: dacă te-ai dus la şcoală cu lecţia neînvăţată ai căpătat o notă proastă, dacă nu ţi-ai făcut ordine
la timp în cameră, colegii vor dezaproba dezordinea ta etc. Spiritul de răspundere reprezintă pivotul
caracterului unui copil, iar tendinţa de ocrotire din familie, tendinţa firească a părinţilor de a îndruma de a
dirija totul în viaţa copilului riscă să înăbuşe această componentă esenţială a personalităţii.
O altă dimensiune a relaţiilor părinţi-copii este în familiile în care în mod natural părinţii văd în copiii
lor prelungirea propriului lor destin. Visurile nerealizate, succesele, aspiraţiile neîmplinite, bucuriile sperate
dar netrăite sunt raportate urmaşilor. Părintele identifică într-o măsură mai mică sau mai mare ambiţiile,
gusturile idealurile copilului cu ale sale. Un astfel de copil riscă să ajungă un neadaptat, să-şi piardă
încrederea în obiectivitatea oricărei aprecieri, ajunge să se izoleze, să se creadă un neînţeles sau un
persecutat. Există părinţi care forţează dezvoltarea acestora într-o direcţie anumită dincolo de limitele utile
chinuindu-i cu cerinţele lor, copleşindu-i cu reproşuri, sâcâindu-i pe profesori cu pretenţii imposibil de
satisfăcut. Copilul aproape că iese din circuit ca personaj activ şi devine doar sursa, instrumentul aducător
de succese şi onoruri – prin notele pe care le obţine pentru familia sa, pentru părinţii săi. Evident că într-un
asemenea climat educativ copilul nu va ajunge la autonomia fundamentală pentru dezvoltarea personalităţii.
La polul opus acestei atitudini găsim detaşarea unora dintre părinţi de soarta copiilor lor. Aceşti părinţi sunt
întotdeauna dispuşi să predea altora întreaga răspundere pentru educaţia copiilor lor: căminelor, şcolilor
etc. S-a constatat că atunci când părinţii se grăbesc să-şi scoată copiii din viaţa lor aceştia se dezvoltă
deficitar: inteligenţa, limbajul, capacitatea de concentrare, participarea la viaţa socială rămân în urmă.
O ultimă dimensiune a climatului educativ este autoritatea. Cerând copiilor să se poarte civilizat
părinţii au nevoie de un anumit suport adică ceea ce se numeşte autoritate părintească. Acest ascendent este
garantat de bogata experienţă de viaţă a părinţilor şi de faptul că ei cei care în primul rând asigură condiţiile
materiale ale dezvoltării copilului. Este firesc ca un copil să tindă să se identifice cu educatorii săi să tindă
a vedea în educatorii săi un model un ideal de atins. Copilul nu are cum să culeagă privind în dreapta şi în
stânga calităţile umane cele mai bune pe care să se străduiască să le îmbine într-o personalitate demnă de
realizat. Prin firea lucrurilor el trebuie să găsească în imediata sa apropiere realitatea concretă a persoanei
de care să se ataşeze afectiv şi care să-i inspire conduita, opţiunile, aspiraţiile. Prima etapă în acest proces
este reprezentată de identificarea cu personalitatea tatălui sau a mamei şi pe această dimensiune vom întâlni
abateri mai mult sau mai puţin grave cu consecinţele negative pentru procesul educativ. Vom întâlni deficite
de autoritate în familiile dezorganizate; în familiile în care părinţii nu au ştiut, nu au fost capabili să asigure
ţinuta morală minimă a familiei. Lipsit de un model cu care să se identifice în propriul său cămin, copilul
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va găsi astfel de modele în afara acestuia. Uneori o natură serioasă şi echilibrată va putea trece peste acest
handicap şi îşi va afla un ideal într-o persoană valoroasă din afara mediului familial: învăţătorul, profesorul,
etc. Din nefericire însă adeseori copilul lipsit de o autoritate părintească pozitivă şi eficientă îşi va afla
mentorii printre indivizii declasaţi ai străzii.
Concluzia, care reiese limpede, este faptul că principala problemă a climatului educativ este aceea a
echilibrului: echilibrul dintre autoritate şi responsabilitate, dintre afecţiune şi disciplină, dintre îndrumare
şi independenţă.
Bibliografie:
1. Fischbein, E., (1970), Climatul educativ în familie, Ed. Didactică şi Pedagogică;
2. Dimitriu, C., (1975), Le daţi copiilor totul, dar le cereţi destul?, Bucureşti, Ed. Didactică şi
Pedagogică;
3. Druţă, F., (1998), Psihosociologia familiei, Bucureşti, Ed. Didactică si Pedagogică;
4. Filipescu, P.I., (1993), Tratat de Dreptul Familiei, Bucureşti, Editura All.
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CREAREA MĂRȚISOARELOR – TEHNICI CLASICE ȘI MODERNE 3D
PROF. CARMEN DIANA COSMAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DACIA, ORADEA

”Se spune că odată, demult, Soarele s-a preschimbat într-o fată
frumoasă şi a coborât pe Pământ. Zmeul a răpit-o şi a închis-o în palatul
lui. S-a lăsat peste tot întunericul, păsările nu mai ciripeau; era mare
mâhnire pretutindeni. Un tânăr viteaz s-a hotărât să elibereze fata. S-a dus la zmeu, s-a luptat, l-a ucis, iar
frumoasa s-a transformat în Soare şi a luminat iar ţinuturile. Dar rănile eroului popular nu s-au vindecat.
Picăturile de sânge s-au prelins în zăpadă, iar pe acel loc a crescut primul ghiocel, vestitorul primăverii.
De atunci, oamenii primesc mereu anotimpul împletind două flori, legate cu aţă în două culori: roşu
simbolizează dragostea, vitejia şi jertfa băiatului, iar cea albă, căldura soarelui şi a primei flori de
primăvară.
Mitologia daco-tracică a transmis până astăzi acest magic obicei pe care, în afară de români, doar
bulgarii îl mai au: mărţişorul. Originea sărbătorii poate fi plasată în vremea când, calendaristic, anul
începea la 1 martie. Tradiţia spune că mărţişorul trebuie prins în piept la răsăritul soarelui. Se poartă de
la 1 martie până când se aude cucul cântând, până când înfloresc cireşii ori până când vin berzele sau
rândunelele. După aceea se leagă într-un pom înflorit, ca să aducă noroc.”
Unul dintre cele mai dragi proiecte autentice românești este crearea
mărțișoarelor. Îmi place la nebunie pentru că:
 implică pe toată lumea – de la cei mai mici copii până la cei mai în vârstă
membrii ai familiei;
 presupune îmbinarea mai multor activități manuale (modelaj, pictura,
decupaj, etc.) și moderne (paint 3D, photoshop, imprimanta 3D, etc.);
 necesită un spațiu mic de lucru și materiale puține, de dimensiuni mici;
 ai satisfacția terminării rapide a unui obiect prelucrat/pictat;
 te bucuri de utilitatea creației tale în momentul în care o dăruiești.
Având în vedere toate acestea, nu-i de mirare că peste tot auzi de
“mărțisoare handmade”. Cel mai importat lucru însă, este faptul că cel mai
frumos și mai valoros mărțișor este cel creat de tine. În bucățica aceea mică
pe care o dăruiești pui o părticică neprețuită din sufletul tău. Pe suprafața mică
a unui mărțișor pictat/creat manual se înghesuie defapt un noian de gânduri și
sentimente personalizate. Atunci când creezi un mărțișor te gândești la persoana
care îl va primi.
Iată câteva sfaturi pentru crearea de mărțișoare pictate manual sau pe calculator, astfel încât această
activitate să vă aduca maximum de satisfacție:
1. Descoperă stilul care te prinde!
Mărțișoare în formă de inimă, din lut/printate 3D, decorate cu modele
geometrice traditionale si abstracte.
Pe suprafața mică a unui mărțișor poti picta orice, nu doar simboluri ale
primăverii. Și chiar dacă vrei să te rezumi la simboluri ale
primăverii, poți face asta într-un stil care variază de la realist la naiv sau abstract.
Desigur, cel mai bine este să fii atât de creativ încât stilul și pictura ta să nu se
asemene cu nimic din ceea ce ai mai văzut până acum. Dar, până la a crea
mărțișoare unicat care să îți poarte amprenta, poți testa și exersa toate stilurile care
îți plac. Urmărește ce fac artizanii, vizitează galeriilor lor de instagram.
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2. Nu subestima mărțișorul!
Mărțișoare pictate cu flori de primavara
Pictura pe Mărțișoare poate fi o metodă foarte bună de studiu și exerțiciu
înainte de a trece la picturi mai mari, având în plus beneficiul faptului că faci
ceva util. Pictând pe suprafețe mici toate ideile care îți vin, exersezi practic un
tablou mai mare, astfel încât, atunci când te hotărăști că îl vei picta pe pânză,
îți va fi mai ușor.
În ceea ce privește modelele complexe, văzând cât de mică este
suprafața mărțișorului, s-ar putea să fii intimidat. Preconcepția că pe suprafețe
mici nu încap decât câteva flori grosiere este greșită. Se poate picta și un întreg peisaj în același diametru.
3. Alege-ți baza de lucru preferată.
Poti realiza mărțișoare pe diverse materiale de la lemn, lut, ceramică,
carton pânzat sau simplu, sau material specific pentru imprarea 3D. Poate
fi orice material, numa mic să fie. Poți opta pentru felii de lemn pe care să
pictezi, sau baze finisate de lemn sub diferite forme (rotund, oval, patrat,
dreptunghiular, forma de ie, inimă, sau chiar ceva personalizat). Daca nu se
dorește investiția în bazele din lemn, se pot creea propriile baze din lut.
Întregul proces poate fi explorat în cartea “Cum să pictezi pe orice“.
Există și mărțișoare, tot manual făcute și pictate, din porțelan – cu alte cuvinte, lut ars. Acest tip de
mărțișoare este însă mai puțin la îndemână, din cauza costului ridicat al unui cuptor pentru ceramică. Pentru
această tehnică se ține cont de faptul că e nevoie de vopsele speciale pentru ceramică, care rezistă la
temperaturi înalte.
4. Pregătește-ți pensulele și vopselele sau imprimanta.
Pentru mărțișoare ai nevoie de vreo două pensule: una de mărime medie, și una mică, pentru detalii.
Vopselele ideale sunt cele acrilice, căci se usucă repede, și lasă o peliculă
impermeabilă. Dar, se poate apela și la markere cu vopsea dacă stilul dorit este
unul abstract. Pentru modele cu linii și puncte contur 3D se pot utiliza soft-urile
special pentru imprimanta 3D.
La final se adaugă un strat de lac pentru rezistență. La depozitarea
mărțișoarelor pictate unul peste altul, ele în timp se vor lipi. Vopseaua acrilică are
această proprietate de “lipire”. Stratul de lac, pe lângă faptul că adaugă luciu, protejează împotriva
zgârieturilor și lipirii.
5. Pictează ce îți poftește inima, fără a repeta forțat modelul.
Nu exista nicio regulă care spune că toate mărțișoarele tale trebuie să fie la fel,
sau asemănătoare. Cel mai important lucru în realizarea mărțișorului este să îl pictezi
așa cum îți vine. Nu pierde din vedere faptul că spontenaietatea ta este cheia unicității
mărțișorului. Iată câteva idei clasice de pictură pe care le poți aplica pe mărțișoare:
 Flori fără suport (ghiocei, narcise, panseluțe, lalele, maci, liliac, frezii,
crenguțe de cireș)
 Vaze cu flori sau aranjamente florale
 Modele tradiționale românești inspirate din cusături și broderii
 Mandale și zenart
 Păsări (vestitori ai primăverii)
 Buburuze, fluturi și libelule
 Hornari
 Peisaje
Explorați pensulele și instrumentele din Paint 3D accesând meniul
Instrumente de artă. Mai întâi, alegeți o culoare din paleta de culori sau utilizați
pipeta pentru a alege o culoare existentă deja în spațiul de lucru. Dacă doriți să
adăugați culori particularizate la paletă, selectați + Adăugați culoare.
După ce obțineți culoarea perfectă, selectați o pensulă și pictați direct pe
pânză. Sau încercați să să adăugați câteva obiecte sau modele 3D de bază (de
exemplu, pești) din meniul de obiecte 3D pentru a începe să pictați în 3D.
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6. Crează un ambalaj pentru fiecare mărțișor.
Ambalajele necesită și ele aproape tot atâta timp cât mărțișorul în sine dacă vrei să-l confecționezi tu.
Iată o idee ușor de aplicat si destul de aspectuoasă: Împarte o coala A4 în bucăți
potrivite pentru mărimea mărțișorului. Pregătește un text care să apară pe fiecare
bucată, apoi tipărește acest “șablon” pe un carton. Sau, alt model de ambalaj:
îndoaie bucata de hârtie astfel încât să împacheteze mărțișorul parțial, iar marginile
se pot tăia cu foarfeca decorativă.
Se poate adăuga un mesaj personalizat, și se poate menționa cine a creat
mărțisorul. Prinderea se poate realiza cu o capsă, încercând să fie cuprinsă și fundița șnurului pentru a nu
aluneca prin ea.
7. Nu căuta să faci cât mai multe mărțișoare, sperând să vinzi mult și să faci profit mare.
Sunt numeroase cazuri în care cei care fac sute de mărțișoare, rămân cu
ele “pe stoc” până anul viitor. În termeni economici, asta înseamnă că ai bani
blocați în materiale și obiecte pe care nu le poți vinde decât odată pe an.
Mai câștigați sunt cei care fac mai puține mărțișoare, dar mai atent
lucrate, a căror calitate în execuție își va spune cuvântul în
fața celui care vizitează toată puzderia de oferte.
8. Dacă vinzi, nu te subevalua.
Tot din acest motiv al abundenței de mărțișoare de tot felul,
și “industriale, chinezești” și handmade, mulți artizani au
tendința de a căuta să pună un preț cât mai mic, da de-or vinde
ceva. De multe ori acel preț mic mai că nu acoperă nici
materialele folosite, darămite timpul petrecut cu manopera.
Desigur, în funcție de mărimea și complexitatea design-ului, respectiv a tehnicii de
realizare (manual sau 3D), poti face 10 mărțișoare într-o oră, sau 20. Mereu
se vor găsi nemultumiți care consideră că “nu merită să dai atâta pe un
mărțișor”. Cei care își doresc ceva deosebit, nu doar “ceva ieftin ca să scap
de datorie”, vor ști să aprecieze valoarea. Personal, nu am realizat decât
câteva, pentru cei dragi, dar și pentru o colecție personală. Păstrez
modelele care îmi sunt dragi în fiecare an.
BIBLIOGRAFIE
1. HTTPS://WWW.LUMEASATULUI.RO/ARTICOLE-REVISTA
2. HTTPS://WWW.FABRICUTADEIDEI.RO
3. https://casepractice.ro/cum-sa-faci-martisoare-acasa/
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPILULUI
COSTACHE CRISTINA, LICEUL TEHNOLOGIC CIORANII DE JOSG.P.N. CIORANII DE JOS- STRUCTURǍ
Familia este partenerul tradiţional al şcolii deoarece influenţează atitudinea copilului faţă de
învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fără participarea activă a părinţilor. Alături de
şcoală, 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 și şcolii.
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 decisiv 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. Dacă ne referim la
optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul:
calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi); percepţiile fiecăruia;atitudinile care îi
caracterizează;caracteristicile instituţiei şcolare;caracteristicile familiei;modul de comunicare.
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 şcoalǎ.
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 educative în favoarea elevului şi să
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor.
Adunările cu părinţii au mare importanţă deoarece educatorul informează despre succesul şi
comportamentul copiilor şi rezolvă în comun anumite probleme de natură materială, familială sau
organizatorică când prezenţa tuturor este necesară. Tot cu această ocazie educatorul poate organiza şi o
conferinţă pe marginea unei teme pedagogice sau psihologice. Spre deosebire de alte forme de colaborare
cu familia (vizite, consultaţii), adunările, prin prezenţa simultană în şcoală a unui număr mai mare de
părinţi, dau posibilitatea schimbului de experienţă, a confruntării opiniilor şi căutării unor soluţii viabile
pentru practica muncii educative a părinţilor. Ele se axează pe o tematică precisă, corespunzătoare
problemelor educative ale clasei sau ale şcolii. Prin contactul dintre familiile elevilor dintr-o clasă se
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determină unificarea atitudinilor şi a acţiunilor educative ale părinţilor, înfiriparea unor relaţii de colaborare
între aceştia şi exercitarea unei corecte influenţe educative benefice.
Educaţia părinţilor, ca şi educaţia, în general, apare necesară atât pentru creşterea şi educarea copiilor
cât şi ca o cale de emancipare spirituală şi socială, ca un vector al democratizării educaţiei şi societăţii.
BIBLIOGRAFIE:
1. Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, 2002;
2. Nica I., Ţopa L. – Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, E.D.P. , Bucureşti, 1974.
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EDUCAȚIA TIMPURIE ÎN TIMPUL CELOR 7 ANI DE ACASĂ
COSTACHE ELENA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORĂREȘTI, JUD. ARGEȘ
Schimbul dintre om și mediul înconjurător se schimbă și se dezvoltă neîncetat păstrându-se un
echilibru
Dobândirea cunoştinţelor necesare înţelegerii principalelor aspecte legate de traiul de zi cu zi duc la
formarea modelelor şi a modului de gândire şi abordare a problemelor, în formarea caracterului şi a
personalităţii. În plus, dezvoltă o manieră sistematică de abordare, provoacă o analiză progresivă a
detaliilor, o rezolvare cu context general a problemelor particulare ca o gândire practică, diferită de gândirea
teoretică şi abstractă, dar pentru aceasta e nevoie să ne concentrăm ca adulți asupra educării copilului.
Căpătarea unor deprinderi care ajută individul, va avea ca rezultat un om care devine utilizator ai
termenilor adecvaţi situaţiilor şi contextelor, adică va dobândi cunoştinţele necesare exploatării
informaţiilor puse la dispoziţie pe diverse căi: media, publicaţii etc. dar, pentru aceasta, cultura trebuie să
fie formată pe diverse căi (formale, informale și nonformale), generală și bogată, ceea ce presupune
identificări şi înţelegeri ale noţiunilor, folosiri şi prelucrări de informaţiilor şi, în final, utilizarea produselor
sale, ceea ce duce la formarea conduitei şi moralităţii cu respectarea eticilor impuse de norme scrise sau
nescrise.
Prin conştientizarea impactului social al dezvoltării individuale se poate modifica societatea sub
aspect intelectual, estetic și moral prin participarea cu mijloace proprii la modelarea personalității.
"Cei șapte ani de acasă", în principiu educația timpurie, de bază, este un fenomen complex format
dintr-un ansamblu de măsuri, aplicate în mod sistematic în vederea formării şi dezvoltării însuşirilor
intelectuale, morale sau fizice ale oamenilor. Pentru a fi realizabil acest aspect, trebuie întotdeauna precizate
finalitățile. Accentul pe informarea continuă şi modelarea aptitudinii de comunicare pentru creşterea
mobilităţii în spaţiul social și stimularea participării active, favorizează capacităţile şi pregătirea
profesională, dezvoltă personalitatea umană, rafinând spiritul şi cultivând năzuinţa spre perfecţiune.
Evaluarea calităţii educației o fac consumatorii, iar adevărata ei valoare se stabileşte la sfârşitul
şcolarizării, în funcţie de performanţele de care este capabil omul.
Serviciile educaţionale pornesc de la un anumit nivel după parcurgerea unei educații timpurii primite
acasă, în medul familial, și sunt activităţi prestate în beneficiul consumatorilor de educaţie, cu sau fără
participarea lor directă, cu scopul de a le împlini anumite nevoi şi a le produce satisfacţii intelectuale,
materiale etc. În toate aceste cazuri există o relaţie de complementaritate între aceste servicii şi stimularea
reciprocă. Toate oferă informaţii, cunoştinţe, valori, simboluri, modele şi idealuri menite să satisfacă o
diversitate de nevoi umane ca: nevoia de cunoaştere şi informare, de acţiune şi participare, de relevare a
propriei identităţi, de afirmare şi prestigiu în societate, nevoia de justiţie, nevoia de imaginar, de evaluare
din mediul cotidian etc.
Cu alte cuvinte, educația timpurie implică o activitate umană sau un sistem de activităţi, orientate
spre o viitoare satisfacere a cerinţelor consumatorilor actuali şi potenţiali de servicii educaționale, iar
promovarea sinelui în activitățile umane impun dăruire, perseverenţă, consecvenţă, cinste, dragoste pentru
copii din partea părinților și pentru elevi din partea cadrelor didactice.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR COSTACHI ANDRA-ANAMARIA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL NR. 49 BRĂILA
Familia este primul mediu social și primul cadru fizic cu care ia contact copilul și în același timp ,
exercită primele influențe educative și cele mai constante în timp. De la naștere copilul trăiește și se dezvoltă
în cadrul familiei.
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, copilul 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.
Aflat la o vârstă despre care se spune că este de maximă importanță pentru dezvoltarea personalității,
pentru calitatea acesteia, ,,vârsta celor 7 ani de acasă”, copilul suferă o dublă influență din partea familiei:
pe de o parte aceasta se constituie ca o structură educațională nonformală care, deși în calitate de unitate
socială de bază nu are atribuții prioritare educaționale, face, totuși, în mod explicit educație. Deși de la
părinși se învață primele norme morale, primele cântece și primele poezii, primele valori estetice; Învățarea
nu se realizează însă, numai datorită influenței educativ nonformale a familiei ci și prin valențele
educașionale informate ale aceluiași prim cadru social.
Grădinița este primul mediu instuționalizat de socializare. Infleunța educațională a acestei instituții
crește în intensitate, până ce devine dominantă.
Părinții trebuie să înțeleagă faptul că grădinița nu are numai o funcșie socială de supraveghere a
copiilor, ci are o importantă funcție formativ-educativă bazată pe un proces educativ bine fundamentat și
organizat.
Climatul educaţional familial cuprinde ansamblul de stări psihice, modurile de relaţionare
interpersonală, atitudini ce caracterizează grupul familial o perioadă mare de timp.Acest climat poate fi
pozitiv sau negativ. Preșcolarul are nevoie acasă de un mediu de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Întrun climat educativ bun, părinţii sunt calmi în raporturile cu copiii, fară a le satisface orice capriciu.Familia
este un cadru ferm de disciplină,în care şi copiii şi părinţii împărtăşesc acelaşi nivel de exigenţă. Climatul
familial negativ este caracterizat prin lipsa de autoritate a mamei, rolul de părinte nu este îndeplinit cu calm
şi consecvenţă, părinţii ajung deseori la divergenţe în legătură cu disciplinarea copilului, copilului i se aplică
pedepse corporale, este ameninţat.
În familie se formează cele mai importante deprinderi decomportament: respectul, politeţea, cinstea,
sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea,cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În
realizarea acestor sarcini, modelul parentalajută cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil.
Părinţii le spun copiilor ce e bine şi cee 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.
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.
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI
PROF. COSTAN MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALA RACACIUNI, JUD. BACAU
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.
Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația in familie
precedând-o pe cea instituțională. De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului.
Primele impresii despre lume și viață, despre fenomene din natură și societate, copilul le primește din
familie. Astfel, prin comunicarea continuă cu membrii familiei, el își însușește limbajul, care cu timpul
devine un puternic instrument al dezvoltării sale psihice. Cel mai important rol în evoluția psihică a
copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această vârstă,rolul exemplului este foarte
important. Deprinderile de comportare civilizată, atitudinile copilului față de alții exprimă de fapt atmosfera
morală în care el a fost crescut in familie, sfaturile și îndemnurile pe care le-a primit de la părinți, exemplul
personal pe care i l-au dat prin atitudinile și faptele lor de conduită.
În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații juste între membrii familiei. Ceea
ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciprocă dintre membrii familiei,
dragostea părintească rațională față de copii,consecvența și unitatea cerințelor pe care le formulează părinții
și ceilalți membri ai familiei față de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele
lor, încât devin pentru copii un exemplu de urmat.
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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
De altfel, 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. De exemplu, la vârsta
şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de informaţie, să îi
îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze cunoştinţele, să le
dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să rezolve probleme şi să
caute soluţii, să le încurajeze creativitatea
În concluzie, „cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii.
Copilul învaţă în familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi
comportamentele necesare pentru a se integra în societate. Familia oferă copilului primele informații despre
lumea ce-l înconjoară, primele norme și reguli de conduită, dar și climatul socioafectiv necesar satisfacerii
trebuințelor și dorințelor sale.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROFESOR IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR: COSTE DELIA
ORADEA, BIHOR
2021
Constituind cea mai veche dintre instituțiile create de om, de-a lungul existenței sale social- istorice,
familia reprezintă o formă de comunitate umană ale cărei relații între membrii săi (relații de esență naturalbiologică, spiritual- afectivă și moral juridică) permit continuitatea speciei umane și evoluția societății.
Sarcina sau rolul familiei este de a pregăti copilul pentru viață, pentru a deveni independent de aceasta
la un moment dat și în același timp să-și afirme prezența și să asigure întotdeauna ajutorul și protecția.
Pentru copilul mic, familia este o trinitate în care el este persoana cea mai mică; între adulți și el, nu
sunt intermediari, nu sunt aliați posibili, nu există o opinie publică fluctuantă și nici variante la problemele
pe care le pune această situație de trei. Experiența pe care viața i-o oferă este lipsită de diversitate: el învață
devreme să cunoască adulții și să-i imite, dar îi este greu să-și trăiască copilăria și îi cunoaște puțin pe cei
de vârsta sa (Debesse M., 1970).
Ceea ce primează și ceea ce imprimă mediului familial pecetea sa specifică este calitatea legăturii
dintre părinți. Mulți autori au notat efectele supărătoare ale disocierii și ale tuturor formelor de discordie
conjugală asupra dezvoltării copilului. Există neînțelegeri oficiale, sancționate prin separare sau divorț, care
frustrează întotdeauna copilul, însă, fără îndoială, ale căror consecințe ar putea fi atenuate dacă cei doi foști
soți ar refuza să facă din fiul său, fiicele lor arme sau mize puse în joc (Debesse M., 1970).
Copilul, din cauza acestor anomalii este pus într-o situație falsă, încearcă în mod inevitabil o tulburare
care îl face mai mult sau mai puțin inapt pentru existență. Fiindcă este prea mult sau insuficient iubit
(deoarece părinții săi nu au ajuns la a-l considera, înainte de toate, ca produs al dragostei lor), el trage
totdeauna din acest dezechilibru ambiant un surd sentiment de vină, ca și cum el ar fi răspunzător; și acest
sentiment de vinovăție, deși fără fundament logic, îl duce totuși mai puțin la autosancționare prin conduite
inadaptate (Debesse M., 1970, p. 287).
Fiecare copil este, în mic, este oglinda universului său familial, astfel încât psihologia copilului nu se
limitează la legile generale ale dezvoltării spiritului și facultăților sale ci presupune un aspect reacțional
care îi diferențiază pe indivizi. Reacțiile la mediu sunt acelea care, într-adevăr, lăsând la o parte factorul
constituțional, joacă cel mai mare rol în formarea persoanalității (Debesse M., 1970).
Cu toate acestea, nu există situație familială perfectă: dificultățile sunt inerente existenței și fără
îndoială, ele sunt chiar necesare formării unei ființe atunci când nu îi depășesc forțele. Este normal și
îmbucurător că nu toate mediile familiale prezintă exact aceeași înfățișare; însă o anumită înțelegere a
funcțiunii familiei și a reacțiilor copilului – oricare ar fi circumstanțele – îl poate ajuta pe acesta din urmă
să utilizeze într-un mod pozitiv elementele care îi sunt furnizate de către anturaj și să învingă obstacolele
pe care riscă să le întâlnească întotdeauna în drumul său (Ibidem).
Principalul rol al familiei este pregătirea tinerelor generații pentru integrarea socială. Numeroasele
cazuri de inadaptare socială înregistrate în ultimul timp în ultimul timp în rândul tineretului sunt însă o
dovadă îngrijorătoare ca atât familia, cât și alte instituții și colectivități sociale nu reușesc întotdeauna să-și
îndeplinească eficient acest rol (Bătrînu, 1980).
Inadaptat social este acel individ incapabil să se integreze în mediul profesional și social în care
trăiește. Acest fapt are urmări negative asupra stării sale psihice și asupra comportamentului său. Copilul
sau tânărul inadaptat este într-un conflict cu exigențele mediului (Ibidem).
Solidaritatea trăită în sânul micului grup familial, bucuriile și supărările împărtășite, acțiunile
întreprinse și întâmplările neprevăzute, dar mai ales modul în care copilul este asociat la viața de familie,
felul în care este solicitat să participe, să-și asume răspunderi pe măsura lui, să ia parte la luarea deciziilor,
toate acestea au efecte ale căror ecouri în viitor suntem prea des înclinați să le subestimăm. Dar nu este,
totuși, evident că modul în care exercitarea autorității, reglarea raporturilor dintre membrii familiei, grija
față de bunurile comune, organizarea vieții de familie, atenția acordată altuia și deschiderea față de societate
sunt percepute de copil și deci, trăite de el la fiecare nivel de vârstă – cu reacțiile pe care le suscită -, nu
este evident că toate acestea constituie baza atitudinilor sale cetățenești ulterioare? Este bine ca părinții să
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fie întotdeauna cât se poate de conștienți de faptul că viața de familie nu constituie un scop în sine
(Osterrieth, 1973).
Fiecare familie își modelează copiii în cea mai mare parte după asemănarea lor temperamentală și
caracterială. Aici se încadrează și nivelul părinților de adaptare socială care vrând sau nu, o transmit copiilor
lor. Pentru ca acei copii se vor forma și dezvolta prin imitarea și copierea a mamei sau/ și a tatei.
Astfel nevoia de adaptare socială începe de la părinți, pentru a putea transmite copiilor lor o adaptare
socială la nivel înalt.
BIBLIOGRAFIE:
1. Bătrînu E. (1980), Educația în familie, Editura Politică, București
2. Debesse M., (1970), Psihologia copilului, Editura didactică și pedagogică, - București, 1970
3. (Osterrieth, 1973), Copilul și familia
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„CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!”
PROF. MARIA COSTEA
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 SIBIU
Copiii spun ce aud și fac ce văd. Părinții se pot vedea în copiii lor, ca într-o oglindă, pe ei inșiși.
(Jurnalul unei mame - despre educatie )
Pentru a avea bun simţ, nu ai nevoie de studii superioare, ci de cei şapte ani de acasă. (Valeria
Mahok).
O familie fericită va putea aduce mereu ceva bun pentru copiii ei; armonia, buna dispoziție, vorbele
frumoase, tonalitatea vocii sunt secretele unei educații cu bază solidă primită de la o vârstă fragedă.
Educația de acasă nu înseamnă neaparat ca un copil să știe să numere până la 100, sau să citească
foarte bine de la o vârstă fragedă, înseamnă mult mai mult, înseamnă un comportament adecvat în societate.
Un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie
și un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i
permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla
emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.
Salutul este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu poate
saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”. Un copil „bine crescut” ştie
să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia; îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care
vorbeşte, ceea ce denotă o bună creștere.
Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei
mici pentru rolul de adult. Tot ele oferă ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil
„bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei
lui. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce
„nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea unor reguli nescrise ale lumii
în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul, să spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm
drepturile celorlalţi ci le respectăm, atât pe ale lor, cât și pe ale noastre.
„Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru a o folosi, un copil are nevoie
să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea
exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. Un copil „bine crescut” nu
va râde niciodată de slăbiciunia cuiva, ci va încerca să îl ajute să depășească orice obstacol.
O bună creștere a copiilor, acei 7 ani de acasă, trebuie să fie ceva „moștenit”. Dacă părinții nu au o
bună creștere, nici copiii nu au de unde învăța („Ce se naște din pisică, șoareci mănânca!”). Educaţia, bunele
maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil educat, bine crescut se
va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă.
Copilăria este cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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 este cea care oferă copilului primele informaţii despre
lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor
şi dorinţelor sale, dar și primele deprinderi de care copilul are nevoie. În familie se formează primele
deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism,
componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7
ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună
consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială,
sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul
imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca
adult.
Copiii trebuie să se joace, să iubească, să aibă influența adulților care pot să le ofere îndrumare,
respect și iubire. Putem să acceptăm copilăria așa cum este ea, nu trebuie să grăbim lucrurile. Iubirea și
respectul pentru copil sunt esențiale în egală măsură. Copiii nu ar trebui: mințiți, păcăliți, distrași, umiliți,
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pedepsiți , ci încurajați, susținuți să exploreze în siguranță lumea, să capete încredere în ei, în ceea ce simt
și în ceea ce pot. În copilărie se pun bazele unui adult echilibrat emotional.
Bibliografie:
• Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
• https://www.desprecopii.com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori esentialepentru-succesul-viitorului-copilului.htm
• https://deweekend.ro/despre-politete-si-eleganta-politete-si-bun-simt/
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PĂRINȚII ȘI IMPORTANȚA LOR IN EDUCAREA COPILULUI
PROF. COSTOIU ANDREEA AUGUSTINA

Bineînțeles, părinții sunt prímele și cele mai importante persoane care au un rol deosebit în formarea
personalității copilului. Prima persoană intermediară a copilului cu lumea este mama. În cadrul familiei se
formează principalele deprinderi, prímele principii de viață și cunoștințe asupra realității. Principalele
deprinderi pe care un copil le poate dobandi sunt deprinderi de ordine, deprinderi de curățenie, deprinderi
de politețe, deprinderi de comportare civilizată, deprinderi igienico-sanitare care se referă la cele de
autoservire, deprinderi de disciplină etc. Pentru a se forma aceste deprinderi la un copil este necesar din
partea părinților un echilibru între răbdare, severitate, toleranță și timp. Oglinda aceasta a educației pe care
o oferă părinții copiilor o constituie comportamentul copiilor în public, drept pentru care părinţii trebuie
stimulați și ajutați să conştientizeze rolul mediului familial în educaţie şi să înveţe modurile în care să îşi
educe și susține copiii.
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FAMILIA, PRIMUL MODELATOR AL PERSONALITĂȚII UMANE
PROF. PT. ÎNV. PRIMAR COTOCEA RODICA MARIANA
LICEUL TEHNOLOGIC ,,MOGA VOIEVODʼʼ
LOCALITATEA HĂLMAGIU, JUDEȚUL ARAD
În primul rând, familia reprezintă primul cadru de dezvoltare al copiilor. În cadrul acesteia dobândim
primele deprinderi din această lume, cum să ne deplasăm, cum să mâncăm, comunicăm și cum să ne purtăm,
deprinzând astfel “cei 7 ani de acasă” . Ea este primul etalon dupa care ne este modelată personalitatea în
bine sau rău.
Familia, şcoala şi alte microgrupuri sociale (strada, cartierul, grupul de prieteni), constituie medii de
viaţă cu ponderi diferite de influenţare asupra copilului. Comportamentul acestuia nu poate fi înţeles decât
totalizând ansamblul acestor influenţe . Prima şcoală în care începe formarea copilului (adultul de mai
târziu) este şcoala familiei, tatăl şi mama sunt primii educatori pentru acesta.
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. Familia este
considerată colectivitatea socială cea mai potrivită pentru formarea omului, deoarece îi oferă modelele
rolurilor sociale pe care le are de îndeplinit în funcţie de sex, vârstă şi pregătire.
În prima copilărie, semnalăm ca fiind mai importantă relaţia dintre mediul familial şi dezvoltarea
limbajului. Calitatea modelului lingvistic pe care îl oferă copilului membrii familiei, în special mama,
influenţează dezvoltarea gândirii acestuia.Iubirea maternă reprezintă întâia formă de afectivitate pe care un
copil o percepe. Prin intermediul mamei, copilul reușește să descopere lumea, aceasta oferindu-i siguranța
din primele sale zile de viață.
Mama reprezintă prima autoritate cu care se confruntă copilul deoarece, în relațiile cu ea, el cunoaște
primele reguli, primele obligații, primele forme morale.
Tot prin intermediul ei, care devine tipar și model pentru el, descoperă lumea din imediata lui
apropiere prin observarea și imitația fiecărui gest, fiecărei acțiuni a mamei lui.
Astfel că, atitudinea mamei față de lucruri, evenimente, oameni și chiar față de el însuși determină și
atitudinea copilului față de aceleași lucruri, evenimente, oameni și chiar față de el.
Atitudinea mamei este cea care condiționează atitudinea copilului. De atitudinea ei depinde
încrederea sau neîncrederea sa, curajul sau teama, voiciunea sau moderația, optimismul sau pesimismul
său.În perioada şcolarizării, randamentul la învăţătură va depinde în mare măsură de posibilitatea oferită
copilului de a învăţa anumite 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 etc.).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 profesiune, de orientarea lui justă în
alegerea acesteia.Actul educaţional, la nivelul 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.Socializarea copilului în familie,
pregătirea lui pentru integrarea în viaţa socială se desfăşoară corelat cu procesul formării personalităţii.
Formarea personalităţii este un proces care se continuă pe toată durata vieţii, dar bazele se pun înainte ca
şcoala şi alte instituţii educative să intervină în mod intenţionat în această direcţie. La vârsta când copilul
începe şcoala, el a învăţat deja din cadrul familiei, din interrelaţiile membrilor ei, cum să reacţioneze la
unele cerinţe inevitabile ale vieţii în colectivitate, cum să controleze, să pună frână anumitor dorinţe.
Aşadar, prima formă de socializare, cea mai simplă, se referă la totalitatea normelor de conduită pe care
societatea le transmite noilor generaţii prin intermediul familiei.
În patrimoniul cultural al fiecărei civilizaţii s-au acumulat nenumărate norme de viaţă, nenumărate
valori culturale, care se transmit de la o generaţie la alta prin intermediul familiei. Acumulările şi
schimburile rapide care se produc în actuala societate nu mai pot fi transmise familiei fără ajutorul

747

instituţiilor specializate, mai ales dacă ţinem seama de faptul că, în urma solicitărilor multiple la care sunt
supuşi părinţii, căminul rămâne foarte mult timp fără prezenţa lor.
În procesul de formare a personalităţii, şcoala continuă ceea ce a început familia, dar se poate să şi
răstoarne ceea ce aceasta a pus la temelie, prin înlocuirea modelelor oferite de familie cu altele noi, uneori
total opuse. Aceasta se întâmplă atunci când, din diferite motive, familia nu constituie un mediu educativ,
când anumite carenţe în structura interrelaţiilor ei, dar, mai ales, metodele ei de educaţie, o transformă întro comunitate generatoare de climat favorabil deviaţiilor comportamentale. Din fericire, sistemul
educaţional democratic poate corecta multe lacune ale personalităţii, create de familie.
Dacă în perioada de cristalizare a personalităţii, nu există o unitate de vederi şi de măsuri între
familie, şcoală şi celelalte micromedii educative; apar fisuri în sistemul educaţional, care pot duce tânărul
pe drumul inadaptării sociale. Concordanţa şi continuitatea influenţelor socializatoare impun familiilor
necesitatea cunoaşterii ştiinţifice a specificului fiecărei perioade de vârstă şi a rolului educatorului în fiecare
din aceste perioade.
În concluzie, putem spune că familia, deși este formată dintr-un grup mic de oameni are un rol foarte
mare în viața unui adolescent și nu numai, acela de a contura viitoarele generații pentru o mai bună
dezvoltare a lumii.
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CODUL BUNELOR MANIERE PENTRU COPILUL CAND SE AFLA IN
VIZITA VERSUS CAND ESTE MUSAFIR
LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA TINCA, BIHOR
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR: CREȚ STELA
Codul bunelor maniere pentru copii atunci când se află în vizită
Câteva reguli esenţiale pe care ar fi bine să le explicaţi copilul înainte de a primi vizita unor oaspeţi:
Să salute; să comunice cu invitaţii; să mulţumească dacă a primit ceva în dar.
Indiferent cine sunt persoanele care vin în vizită, limbajul folosit de copil trebuie să fie unul care
arată foarte mult respect. Dacă este vorba de oameni mai în vârstă, învăţaţi-l să salute politicos, să îşi
tempereze mişcările şi să răspundă politicos întrebărilor pe care aceştia le adresează.
Dacă printre musafiri se numără şi copii, cel mai bine este să-i duceţi în camera copilului şi să le
puneţi la dispoziţie jucării şi jocuri pentru a petrece timpul în mod plăcut. Este indicat ca cel mic să se joace
cu ei, să împartă jucăriile şi să le facă pe plac.
La plecare, un semn de bună creştere este să îşi ia la revedere de la toţi invitaţii şi să le mulţumească
pentru vizită.
Bunele maniere atunci când copilul este musafir
Când copilul este mic trebuie să îi explici faptul că atunci când va merge în vizită, nu va avea voie
să alerge prin casă. De asemenea, că doar la el acasă poate căuta prin sertare, dulăpioare sau prin alte locuri.
Învăţaţi-l să ceară voie atunci când vrea să vadă sau să atingă un lucru aflat în casa în care se află şi să nu
deschidă un sertar sau un dulap decât dacă gazda i-a spus să facă acest lucru. De asemenea, este bine să ştie
că nu are voie să ia din casa gazdei nimic din ceea ce nu îi aparţine, atâta timp cât nu i-a fost dăruit.
Gazda ta are animale de casă? Învăţaţi-l pe cel mic să se apropie de animal doar după ce a primit
permisiunea gazdei de a-l mângâia. În plus, îi puteţi arăta cum sa îl mângâie uşor şi să nu îl bruscheze.
Copiii de vârste mici au nevoie de aceste recomandări pentru că încă nu ştiu ce acţiuni pot răni sau deranja
un animal.
Dacă s-a întâmplat să distrugă ceva din greşeală sau să spargă vreun obiect, rugaţi-l să spună imediat
gazdei şi să îşi ceară scuze, să nu încerce să dea vina pe altcineva, ori să ascundă cele întâmplate.
Să îi explicaţi celui mic faptul că atunci când este musafir, nu este indicat să insiste ca el să fie cel
care alege programul TV care va fi urmărit, decât dacă gazda îl invită să facă acest lucru.
Nu uitaţi să-i amintiţi să folosească frecvent cuvintele “mulţumesc frumos” şi “te rog frumos” pentru
momentele în care, la masa, i se schimbă farfuria cu mâncare. De asemenea, copilul trebuie să ceară
politicos ceva care se află la distanţă de el. Dacă, de exemplu, pâinea se află mai departe, ar putea să ceară
cuiva să aducă mai aproape coşul de pâine.
Dacă are nevoie să meargă la toaletă, fie poate să vă spună încet, fie să se apropie de gazdă şi să o
întrebe respectuos unde se află aceasta.
La plecare, trebuie să îşi ia la revedere de la gazde şi să le mulţumească pentru găzduire.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF.INV.PRIMAR CREȚESCU ELENA-LORENA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,VOIEVOD LITOVOI” TG-JIU
Familia este factorul principal care se ocupă de educația copilului alături de școală.Tot de educația
copilului se mai ocupă și alte instituții și organizații sociale, dar, care nu prezintă o influență educativă atât
de mare precum o are familia și școala .Spunem că școala și familia reprezintă pionii principali ai educației
deoarece contribuie la formarea copilului și a tineretului.Pentru că răspunde în totalitate de necesitățile și
protecția acestuia, familia este considerată ca fiind prima școală a copilului având o influență aparte care
rămâne întipărită pentru toată viața în profilul moral al acestuia.
Dezvoltarea copilului depinde de modul în care familia se implică în educația lui din punct de vedere
fizic, moral, intelectual, estetic.
1. Familia este primul mediu de viață în care copilul se naște și trăiește, aceasta preocupându-se de
dezvoltarea lui fizică creându-i condițiile necesare de îngrijire și sănătate.
În mediul familial își formează primele deprinderi de igienă personală și socială.Urmări pozitive în
dezvoltarea fizică a copilului se pot crea doar feridu-l de pericole, asigurându-i hrana și îmbrăcămintea, și
oferindu-i nu regim de viață rational .
1. Dezvoltarea intelectuală.
Dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor sunt însușite tot în cadrul familial.Aici, copilul îți
însușește limbajul, li se dezvoltă gândirea, memoria și spiritul de observație.Părinții sunt alături de copil
ajutându-l să-și însușească un număr mare de cunoștințe uzuale răspunzând cât mai corect și explicit
întrebărilor copiilor.
Familia vine în sprijinul copiilor dezvoltându-le ,,gustul de a citi”de la cele mai fragede
vârste.Începând cu perioada preșcolarității, părintele este cel care le citește povești copiilor, urmând apoi
perioada învățământului primar unde copilul învață a citi singur povești fiind direct interesați de
achiziționarea acestora prin cumpărarea lor sau împrumutul de la bibliotecă. Rezultatele obținute de copil
la școală sunt reflectate în funcție de implicarea părinților în procesul de învățare.Ei trebuie să asigure
condițiile necesare studiului prin achiziționarea de rechizite școlare, cărți, manuale, calculator, birou , dar
și pri amenalarea unui spațiu care să-i ofere liniștea necesară studiului.Ajutorul dat de părinți copiilor la
efectuarea temelor pentru acasă trebuie să fie unul de îndrumare și nu de efectuare a temelor copiilor.Fiind
doar îndrumați aceștia vor reuși cu timpul să se descurce singuri , iar părintele va avea numai rolul de
control.
2. Educația morală a copiilor.
Deprinderile de comportament precum cinstea și respectul, politețea și sinceritatea sunt formate de
familie încă din copilărie. Părintele reprezintă primul model de viață al copilului tocmai prin
comportamentul pe care îl au fată de copiii lor dar și față de cei din jur.Familia este cea care îl îndrumă să
fie un bun prieten cu toți cei din jur.
3. Educația estetică.
Primul contact al copilului cu frumusețile naturii și a vieții sociale este familia care contribuie la
educația estetică a acestuia. Părinții sunt cei care îi îndrumă și le deschid porțile către lumea minanată a
naturii dar și în formarea personalității.
Principalii factori care ajută copilul să își desăvârșească formarea personalității sunt școala și familia.
Primii ani de viață petrecuți în sânul familiei reprezintă primul model social cu o inluență hotărâtoare
asupra copiilor privind formarea concepției lor de viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu
diferite norme și valori sociale. Se știe că strategiile educative la care se recurge în familie determină în
mare măsură dezvoltarea personalității, precum și rezultatele școlare.
Putem identifica mai multe tipuri de părinți, în funcâie de modul lor de raportare la cerințele
școlii.Unii înțeleg să-și armonizeze activitățile educative cu cele ale școlii, alții dimpotrivă nu realizează
efectele negative ale educației utilizate în familie.Părinții sunt convinși că rezultatele slabe la învățătură,
comportamentele inadecvate sunt determinate de facrori străini familiei.Astfel, întrunirile cu părinții trebuie
să fie un prilej de a conștientiza consecințele imediate și de perspectivă ale strategiilor lor educaționale.
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Comportamentele educaționale ale părinților pot avea efecte negative asupra copiilor din cuza
neadecvării lor la particularitățile de vârstă și individuale , la situațiile concrete de acțiune.
Severitatea exagerată, manifestată prin interdicții, prin brutalitate și prin privațiuni de tot felul, își va
lăsa amprenta asupra personalității în formare a copilului.Părinții superprotectori care depun eforturi
exagerate pentru a-și proteja copilul, pot constitui piedici în formarea și devenirea personalității
copilului.Acești părinți consideră că școala are o serie d cerințe care depășesc posibilitățile copiilor și că
aceștia din urmă trebuie menajați.
Unii părinți manifestă o teamă permanentă pentru viața și activitatea copilului.De aceea, copilul
acestora va avea în cele mai multe cazuri un comportament lipsit de acțiune și în ultimă instanță va avea o
timidiate exagerată.
Există părinți care au tendința de a impune copiilor propriile exigențe, dorințe și modele.Un astfel de
copil își va constitui o platoșă, un gen de ,, impermeabilitate” la dorințele și nevoile celorlalți, devenind, nu
de puține ori, incapabil de a inția relații profunde cu aceștia.
Școlarul are nevoie acasă de un cadru general de viață în care să se simtă în siguranță.Pentru aceasta
el are nevoie de părinți calmi, înțelegători, afectuoși, destul de maleabili în raporturile cu copilul fără a da
dovadă de slăbiciune.El are nevoie să simtă că părinții se ocupă de el, că iau parte la micile lui necazuri și
la problemele pe care îl interesează și că nu sunt dezinteresați de ceea ce se întâmplă la școală.Dar în același
timp, el are nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm pentru a nu-l lăsa să-și închipuie că libertatea
lui este fără margini și, totodată, să știe că părinții săi împărtășesc același nivel de exigență.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
PROF. CREȚIȘTEANU-SOARE ANDREEA
Ce semnificație are expresia „Cei șapte ani de acasă” ? Este o expresie a tuturor virtuților pe care un
copil ar trebui să le dobândească în primii șapte ani din viață de la familia sa.
În fiecare familie există un set de valori stabilite de părinți ca fiind primordiale în integrarea
armonioasă în societate. Când vorbim despre cei șapte ani de-acasă ne referim la valori precum politețea,
respectul, grija față de ceilalți, dărnicia, corectitudinea, sinceritatea, prietenia, manierele la masă sau în
vizită, deprinderi de ordine și curățenie, toleranța, deprinderi de igienă și alimentașie sănătoasă, tact,
răbdare, perseverență, etc.
În fiecare familie sunt unele valori care au o importanță mai mare decât altele și se pune accentul
mai mult pe acelea. În primii șapte ani copilul ar trebui să aibă formate o sumedenie de deprinderi și valori
care să îi ofere o anumită autonomie. În momentul începerii școlii copilul trebuie să fie capabil: să
folosească formulele de salut; să utilizeze în discursul său formule de politețe, atunci când este cazul, să
aibă maniere la masă ( să folosească tacâmuri, să mănânce cu gura închisă, etc.), să aibă un comportament
adecvat atunci când merge în vizită, să se spele corect pe maini, față, corp, dinți de fiecare dată când este
cazul, să mănânce alimente sănătoase, să facă sport, să păstreze curățenia în camera sa, să dobândescă
câteva deprinderi de ordine și curățenie generale (șterge praful, curăță frimiturile de la masă, spală farfuria
din care a mâncat și tacâmurile folosite, pune jucăriile sau alte obiecte la locul lor după ce le folosește, să
ude florile, să își pregătească un mic dejun simplu, să își sorteze rufele murdare etc.); să ajute pe ceilalți la
nevoie, să fie toleranți față de persoanle cu probleme, să fie răbdători și să-și aștepte rândul, să fie
perseverenți în activitățile pe care le desfășoare, să fie sinceri și corecți, să respecte regulile, să își expună
părerile cu tact, să fie empatici, să abordeze copii de vârstă lor cu tact și prietenie pentru a lega relații sociale
cu ei, să împartă jucării sau alte obiecte, să returneze la timp și în stare bună obiecte împrumutate, să aibă
grijă de lucrurile lor și de ale altora, să traverseze strada cu atenție, să păstreze curățenia pe stradă, etc.
Aceste comportamente ar trebui să le ofere copiilor o bază atunci când încep școala. Sunt deprinderi ce ar
trebui formate în familie prin exemplele oferite de părinți, prin sprijinul acordat, prin sfaturi și exerciții
atunci când se oferă ocazia, prin lecturarea unor cărți.
Aceste virtuți sunt necesare deoarece ele pun baza viitorului adult. Sunt necesare și pentru
dezvoltarea armonioasă a societății, deoarece copiii de astăzi sunt adulții de mâine. Fiind profesor pentru
învățământul preșcolar sprijin părinții la orele de consiliere parentală cu diverse materiale ce îi pot ajuta în
acest scop și le vorbesc părinților despre importanța educației de acasă din primii șapte ani.
La grădiniță facem diverse activități cu copiii pe aceste teme, dar care nu pot înlocui educația din
familie ci pot doar să o întărească. Alocăm timp activităților de dezvoltare personală în care preșcolarii pot
exersa deprinderile de igienă, alimentație sănătoasă, curățenie și grijă fața de obiectele personale sau a
obiectelor din grădiniță. Realizez activități la domeniul om și sociate, unde copiii discută/exersează anumite
deprinderi morale: grija fața de semeni, natură, mediu; sinceritate, comportamente adecvate/ neadecvate în
diferite situații, grija fața de sine, respectul fața de alții și fața de sine, politețea, reguli, îndatoriri, drepturi,
responsabilități. La întalnirile de dimineața exersăm formule de salut. La diferite activități exersăm
răbdarea, toleranța, învățăm să ne facem prieteni și să împărțim obiectele.
Deși lucrăm intens la dezvoltarea valorilor morale în grădiniță, este necesar ca aceste deprinderi
comportamentale să pornească de la părinți, ei reprezintă primele modele ale copiilor, comportamentele
părinților se fixează în memoria copilului involuntar, așa că cel mai important pentru ei este să vadă aceste
comportamente în rutina părintelui. Nu îi putem cere copilului să fie ordonat dacă părintele său nu este, nu
îi putem cere unui copil să gestioneze anumite situații problematice cu tact dacă părintele său creează situații
conflictuale. Pentru un adevărat succes în învățarea deprinderilor și comportamentelor adecvate din primii
șapte ani de acasă este necesar să sprijinim părinții și să îi educăm pe ei acolo unde este cazul – aici poate
să își aducă aportul educatoarea, prin activitățile de educație și consiliere parentală. Lucrând împreună cu
părinții putem să contribuim cel mai eficient în dezvoltarea armonioasă a copiilor.
Cu toții ne dorim să trăim într-o lume mai bună, într-o societate civilizată, iar pentru ca acest lucru
să devină realitate trebuie să colaborăm și să formăm copiilor de astăzi cele maide preț virtuți care să îi
transforme în adulții minunați de mâine.
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„Un om cu cunoștințe dar needucat este ca și un inel de aur pus în botul unui porc.” (Jan Amos
Komensky)
„Este de o mie de ori mai bine să ai bun simț fără educație decât educație fără bun simț.” (Robert G.
Ingersoll)
„Educația unui popor se judecă după ținuta de pe stradă. Văzând grosolănia pe stradă ești sigur că o
vei găsi și în casă.” (Edmondo De Amicis)
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CEI 7 ANI DE ACASA
NORME ȘI VALORI ESENȚIALE PENTRU SUCCESUL VIITORULUI
COPIILOR NOȘTRI
ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZUL”, GALAȚI
PROFESOR: CREȚU DANIELA-MARIANA
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când sunt mici, copii devin
mesajele pe care le primesc cel mai des. Mesajele pe care le primesc timpuriu în viață de la părinți sunt cu
atât mai importante cu cât, nu peste mult timp, ei vor începe să primească mesaje din mai multe surse, mult
mai puțin controlabile și mai puțin inofensive. Inevitabil, anturajul și cultura populară îi vor expune la tot
felul de informații și atitudini pozitive, negative și de-a dreptul periculoase. Tot ce putem face este să
încercăm să transmitem mesaje pozitive încă din primele etape ale vieții lor, ca metodă de imunizare
împotriva potopului de mesaje nocive pe care le vor primi cu siguranță pe măsură ce înaintează în vârstă.
Dragostea este izvorul nesecat de unde își are sursa întreaga devenire a copiilor noștri. Este baza de
la care ei îsi dezvoltă convingerile fundamentale cu privire la sine și la lumea din jur, convingeri care le vor
ghida gândurile, emoțiile și comportamentul pe întreaga perioada a copilăriei, până la vârsta adultă. Iar
iubirea este forța cea mai puternică de care dispunem în modelarea evoluției celor mici.
Copii cărora li se oferă suficientă dragoste cresc cu un sentiment al acceptării și al siguranței care le
va sta la baza abilității lor de a se aprecia pe ei înșiși, de a explora lumea din jur, de a-și asuma riscuri, de
a se strădui să atingă diverse obiective și de a stabili legături cu ceilalți. Copii care se simt iubiți învață că
lumea lor este un loc agreabil și sigur pe care se pot baza că le va oferi ajutor și le va satiface nevoile.
Aceste beneficii se manifestă sub forme reale, precum iubirea de sine și iubirea față de alții, fericire, relații
sănătoase, succes academic și profesional. Una dintre cele mai clare concluzii vizând relația părinte-copil
este cea potrivit căreia copii cei mai bine adaptați spun că simt cea mai multă iubire din partea părinților.
La cealaltă extremă se află copii care cresc simțindu-se privați de iubire, din cauza abuzurilor și
neglijării. Ei învață că lumea e un loc de care trebuie să se teamă, un loc amenințător. Copii care se simt
lipsiți de iubire au o mulțime de probleme, inclusiv o stimă de sine scăzută, tulburări cauzate de stres, relații
nesănătoase, o incideță crescută a abuzului de substanțe și multe eforturi și dificultăți la școală și în carieră.
Competența este o altă însușire atât de importantă deoarece ea influențează universul personal, social,
fizic și orientat spre rezultate al copiilor. Sentimentul de competență bine dezvoltat îi oferă unui copil o
înțelegere a faptului că toate acțiunile lui sunt importante, iar faptele lui au consecințe: “Dacă fac fapte
bune, se vor întâmpla lucruri bune, dacă fac fapte rele, se întâmplă lucruri rele, iar dacă nu fac nimic, nu se
întâmplă nimic”. Dacă copii nu învață să își accepte greșelile și eșecurile, nu își pot asuma responsabilitatea
pentru succesele și realizările proprii. Fără acest sentiment, copii sunt niște victime în adevăratul sens al
cuvântului. Ei au convingerea că nu au puterea necesară pentru a schimba lucrurile care li s-ar putea
întâmpla. Dimpotrivă, când au sentimentul de competență, copii învață că, atunci când lucrurile nu merg
așa cum trebuie, stă în puterea lor să ia atitudine și să-și schimbe viața în mai bine.
Am prezentat două mesaje: dragoste și competență. Două mesaje despre care eu consider că este
esențial să fie recepționate de copii cât mai timpuriu. Acum mai mult decât oricând trebuie să transmitem
mesaje în mod deliberat și cu insistență. Motivul este că, din cauza răspândirii noilor tehnologii și mijloace
media, în universul copiilor noștri au apărut alte forțe care transmit mesaje, iar acestea nu sunt câtuși de
puțin sănătoase pentru ei. Dacă nu transmitem mesaje clare, consecvente și sănătoase despre lucrurile pe
care punem preț și despre ceea ce ne dorim să devină copiii noștri, ei vor fi modelați de mesajele venite din
partea acelor forțe mai puțin favorabile din societatea noastră.
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Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Galați
Profesor: Crețu Daniela-Mariana
Clasa a VII-a A
Activitate aplicativă
Gazeta mamei
Ce bine ne simțim atunci când suntem apreciați de cei din jur, nu-i așa? Există o zi specială în care
mămicilor li se pot aminti și mulțumi pentru toate lucrurile frumoase pe care le-au făcut de-a lungul anilor
pentru noi.
Împreună cu colectivul clasei a VII-a A al Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul”, Galați ne-am pregătit
pentru susținea olimpiadei de matematică, efectuând probleme din Gazeta Matematică și iată că a venit
momentul ca în cadrul orei de opțional al diciplinei în cauză să ne descrețim frunțile bucurându-ne de o
experiență unică care a dat frâu liber imaginației și ne-a umplut sufletele de voie bună și entuziasm. Această
experiență am desfâșurat-o sub forma activității intitulată „Gazeta mamei”.
Materiale necesare:
O conexiune bună la internet
O poză digitală cu mama
O imprimantă color
Inspirație
Emoție
Desfășurarea activității
1. Alege o fotografie frumoasă a mamei tale.
2. Deschide un document Word pe calculator.
3. Plasează poza mamei tale pe partea stângă a paginii.
4. Scrie un titlu în partea de sus a foii ca și cum ar fi un titlu de ziar.
Iata câteva exemple:
• “Cea mai bună mama din lume!”
• “Faceți cunoștiință cu Super-Mama!”
• “Mama-erou își sărbătorește azi ziua de naștere!”

5. Pe marginea din dreapta creează câte o coloană în care poți să scrii ca într-un ziar, câte un articol
scurt. Poate fi cu buline sau liniuțe trasate câteva calități pe care le apreciezi cel mai mult la mama ta sau
poți creea rețeta “celei mai bune mămici” în care “ingredientele” trecute să fie calitățile și valorile după
care se ghidează părintele tău.
6. Atenție la fondul folosit la scris! Cu cât folosești unul mai deosebit, cu atât vei da impresia că întradevăr ai scos o pagină de ziar.
7. Printează la final, după ce te-ai mai uitat încă o data peste text ca nu cumva să ai greșeli, pagina și
ofer-o cadou mamei la micul dejun: “Citește presa de azi!”
Copii au învățat prin acestă activitate, atât să aprecieze calitățile și valorile unei alte persoane, cât și
să le conștientizeze.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR, CREȚU MĂRIOARA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLONȚ, JUDEȚUL BACĂU
Familia reprezintă 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 educaţională
instituţionalizată. Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între şcoală şi familie, în sprijinul educaţiei
şi creşterii copilului constituie cheia succesului în adaptarea şi integrarea şcolară, este primul pas către o
educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Familia joacă primul rol, cel mai subtil şi
crucial în iniţierea procesului de educaţie permanentă. Acest proces se continuă pe tot parcursul vieţii prin
învăţarea în familie. Implicarea părinţilor în dezvoltarea copiilor pe termen lung trebuie făcută cu multă
responsabilitate. Modul în care se realizează această relaţie poate fi un test atât pentru părinte cât şi pe
pentru copil. Este nevoie permanent de acţiune, de interacţiune, de adaptare, de schimbare şi de
disponibilitate către dialog între cele două părţi.
Succesul relaţiei presupune un parteneriat real, o comunicare eficientă şi un mod adecvat de lucru în
echipă. Efortul pe care îl depun părinţii în acest sens este mai important decât prezenta altor factori cum ar
fi cei materiali. Lipsa dialogului părinte-copil este resimţită de către majoritatea cadrelor didactice; cu greu
se pot stabili relaţii bazate pe încredere şi respect în activitatea şcolară dacă acest gen de relaţie nu este
cultivat în mediul familal aşa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor. Există câteva modele ale relaţiilor
părinte-copil în care se reflectă gradul de angajare, sprijinul, timpul sau receptivitatea părinţilor în
activităţile copiilor: -permisiv, caracterizat de un control scăzut al activităţii copiilor şi prin urmare de lipsa
unor norme sau reguli de conduită; -autoritar, ce impune reguli şi norme rigide, dar care nu oferă nici un
fel de susţinere; -autorizat, în care se combină controlul cu acordarea de sprijin şi care încurajază libertatea
şi autonomia de acţiune şi gândire prin dialog deschis.
Învăţarea de roluri care să asigure o bună dezvoltare a copilului este un motiv în plus de stabilre a
unei relaţii de reciprocitate între părinţi şi cadre didactice. Nimeni nu deţine adevărul absolut la problemele
celor tineri, dar calea spre rezolvarea lor se află în strânsa colaborare a celor două părţi.
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere:
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.
Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze
factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. 2. Dezvoltarea intelectuală. În cadrul
familiei copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării
copilului depind de munca depusă de părinţi în această direcţie. 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. 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 rău, 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.
4. Familia contribuie şi la educaţia estetică a copilului. Părinţii sunt cei care realizează contactul
copilului cu frumuseţile naturii (culorile si mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului etc.), cu
viaţa socială (tradiţii, obiceiuri străvechi etc.). Mijloacele mass-media şi în mod special televiziunea
exercită o influenţă puternică asupra educaţiei estetice. Nu se poate vorbi despre o influenţă strict pozitivă
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sau strict negativă; pe de o parte există numeroase emisiuni culturale, de îmbogăţire a cunoştinţelor, dar pe
de altă parte sunt difuzate numeroase programe care pot deforma imaginaţia inocenţa a copiilor într-un sens
negativ. Părinţii trebuie să controleze atât timpul pe care copilul îl petrece în faţa televizorului cât şi
emisiunile pe care le urmăreşte.
Ne punem întrebarea ce pot face părinţii pentru a elimina factorii de risc, a efectelor nocive ale TV.?
Asumarea responsabilităţii, munca în general, un program sănătos şi stabil de viaţă, controlul
comportamentelor şi al emoţiilor, deprinderea de a asculta de o anumită autoritate, de a respecta anumite
norme şi valori sunt esenţiale. Activităţile practice, mai ales cele desfăşurate în natură, efortul fizic şi
liniştea sunt necesare. Părinţii joacă un rol important, alături de toţi cei pe care copilul îi are drept model,
deoarece el îşi va însuşi, chiar dacă în prima fază inconştient, modul în care aceştia se relaţionează la lume.
În unele familii preocuparea pentru cultura estetică a copilului lipseşte cu desăvârşire, iar în altele aceasta
este exagerată. Dacă copilul nu are aptitudini şi nici plăcere pentru diferite arte (balet, muzica, teatru etc.),
părinţii trebuie să respecte opţiunea copilului.
O maximă spune: ,,Copilul primeşte o primă natură de la părinţi, a doua de la dascălii săi şi a treia de
la viaţă”
Dacă viitorul va fi cucerit nu printr-o anume ştiinţă şi tehnică, ci prin crearea necontenită de ştiinţă şi
tehnică, trebuie să recunoaştem că pregătirea omului solicitat de o asemenea perspectivă nu ar putea fi
asigurată în cadrul educaţiei tradiţionale. Educaţia trebuie să se adapteze la cerinţele pieţii muncii prin
dechiderea educaţiei tradiţionale (predominant formale) la diversele influenţe educative din afara acestui
cadru şi, totodată, transferarea spiritului acestei educaţii în alte arii educaţionale.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. INV. PREȘC. CRIȘAN DIANA IONELA
Familia are un rol esenţial în educaţia copilului, este unul din factorii care se ocupă de educația
omului. Ea are un rol decisiv în ceea ce priveşte viitorul social şi spiritual al copilului. 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 adolescență. „Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care
cresc copiii. Copilul învaţă în familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile
şi comportamentele necesare pentru a se integra în societate. Comportamentele copiilor se învaţă prin
observarea unor modele în familie sau societate. 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. Rolul familiei este
foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic, intelectual, moral, estetic.
Familia se preocupă de dezvoltarea fizica a copiilor. Ea asigură hrana și îmbrăcămintea copiilor, îi ferește
de pericole, le lasă timp de joacă, le crează condiții cât mai bune de odihnă și se ingrijește de sănătatea lor.
Un regim rațional de viață nu poate avea decat urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice. Familia îi
formează copilului primele deprinderi de igienă personală și socială și îl obișnuiește să utilizeze factorii
naturali pentru bunăstarea organismului. În cadrul familiei copilul se dezovoltă și intelectual, își însușește
limbajul. Volumul, precizia vocabularului și corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă
de părinți în această direcție. Familia se preocupă și de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea
le dezvolta spiritul de observatie, memoria și gândirea. Copiii pun cele mai multe întrebări în jurul vârstei
de 3-6 ani, iar părinții îi ajută să-și însusească un numar mare de cunostinte, răspunzând cât se poate de
corect și exact. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politetea,
cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate.
În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult; parintele este un exemplu pentru copil.
Parintii le spun copiilor ce e bine si ce e rau, ce e drept și ce e nedrept, ce e frumos și ce e urât în
comportamente. Aceste noțiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său și a celor
din jur. Familia contribuie și la educația estetică a copilului. Părinții sunt cei care realizează contactul
copilului cu frumusețile naturii, cu viața socială. Mijloacele mass-media și în mod special televiziunea,
exercită o influență puternică asupra educației estetice. Nu se poate vorbi despre o influență strict pozitivă
sau strict negativa; pe de o parte exista numeroase emisiuni culturale, de îmbogățire a cunoștințelor, dar pe
de altă parte sunt difuzate numeroase programe care pot deforma imaginația inocentă a copiilor într-un sens
negativ.
În unele familii preocuparea pentru cultura estetică a copilului lipsește cu desăvârsire, iar în altele
aceasta este exagerată. Dacă copilul nu are aptitudini și nici plăcere pentru diferite arte, părintii trebuie să
respecte optiunea copilului. 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.
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CEI SAPTE ANI DE ACASAEDUCATIA IN FAMILIE
DIN SUFLET PENTRU MAMA!
PRIF. ÎNV. PRIMAR: CRISAN MARIA
ŞCOALA PRIMARA ŞERBENI
JUD. MURES
Educaţia în familie este esenţa vieţii copilului, care va devein, pe neobservate, adult. Înconjurat de
iubirea părinţilor, supravegheat cu atenţie şi îndrumat pe cărarea vieţii cu dragoste, va dobândi echilibrul
interior necesar viitorului adult pentru a putea fi sprijin, la rândul său, pentru semeni.
În familie, instituţia de bază a societăţii, copilul primeşte fără a fii condiţionat, iubirea necesară
dezvoltării armonioase. Sub îngrijirea atentă a părinţilor acesta se dezvoltă intellectual, psihic, fizic şi
moral, devenind un om valoros, cu principii morale sănătoase, atent şi responsabil.
Membrii familiei îi oferă copiluli exemple: comportamentale, atitudinale, morale. Fără a conştientiza
importanţa actului educative, copilul este educat, supunându-se unor reguli nescrise, dar care sunt respectate
şi care urmăresc atingerea unor obiective, conducându-l către scop. Rolul familiei fiind şi acela de a orienta
copilul pe drumul lui în viată. Urmărindu-i şi cunoscându-I capacităţile întelectuale, înclinaţiile, dorinţele
care îl pot motiva pe acesta să urmeze un drum, familia poate să-l ajute, să-l sprijine, să-l încurajeze pentru
a nu abandona atunci câd greutăţile apar şi îi blochează înaintarea către scop.
Prin iubirea şi sacrificiul părinţilor orice copil va putea reuşii să îşi croiască propriul drum şi să
depăşească toate impedimentele pe care viaţa i le va scoate în cale. Iubirea necondiţionată a familiei fiind
combustia internă necesară pentru a se depăşii pe sine.
Rolul familiei în educaţia copilului este esenţial, fără a impune acestuia convingerile, ideile,
orientarea, familia poate fii factorul principal în alegerile care urmează să le facă acesta, ajuntându-l să se
înţeleagă pe sine, să se cunoască şi să poată alege liber, fără constrângeri ori şantaj, drumul pe care vrea săl urmeze. Părintele este pentru copil mentorul care-l poate modela, acordându-I libertatea de a se manifesta
liber nefiind urmărit de teama de a fii ridiculizat. Comunicare părinţilor cu copilul întăreşte relaţia dintre
aceştia, dezvoltându-se încrederea între membrii familiei, dar şi respectul faţă de cilalţi şi faţă de de sine.
Familia este microuniversul copilului care îl pregăteşte pentru o bună comunicare cu societatea şi cu
mediul în care urmează să işi desfăşoare personalitatea format în acest nucleu, numit familie.
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PARINȚII – „ MODELE” PENTRU COPII
PROF. INV. PRIMAR CRISTEA ILEANA
ȘCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE SILAȘI
BECLEAN, BISTRIȚA- NASAUD
„Tratează copiii ca și cum sunt deja ceea ce ar putea fi și ajută-i să devină ceea ce sunt capabili să
fie!”(Goethe)
Fiecare copil este unic și posedă o îmbinare proprie de calități, însă există linii
generale de dezvoltare care ar putea să caracterizeze un copil aflat în pragul intrării la
școală.
Un asemenea „portret” al copilului de șase ani include, în mod obligatoriu, un grad
de autonomie care să îi permită să se desprindă de părinți și să intre în noua colectivitate,
unde va relaționa cu alți copii și cu alți adulți. O atitudine hiperprotectoare și insistența
părinților de a nu-l lăsa să acționeze singur în situații simple nu fac decât să îl țină pe loc
într-o stare de dependență care nu e firească pentru vârsta sa.
Dându-i posibilitatea să facă toate acestea prin propriile-i puteri, va căpăta încredere în sine, va vedea
că poate și că totul se rezolvă depunând efort. Unii adulți se tem că vor fi inutili în viața copilului dacă îl
lasă să facă singur tot ceea ce rezolva în locul lui, însă nu e adevărat; independența lui nu înseamnă că nu
va mai avea nevoie de părinți și de bunici, și arată doar că pentru aceste activități simple, el e pregătit, însă
va avea nevoie de sprijin în alte domenii.
În general părinții consideră că educația este dificilă atunci când copilul prezintă un comportament
care pentru ei este inacceptabil sau atunci când copilul nu ascultă, nu se supune regulilor pe care le impune.
În asemenea situații, părinții se simt neputincioși ajungând să aibă un comportament inadecvat față de copil.
Implicarea părinților în activitățile școlii este una dintre prioritățile învățământului actual.
Modelul oferit în general de adulți este copiat întocmai de copil înainte ca
acesta să înțeleagă semnificația sa educativă. În ceea ce privește familia, se
diferențiază trei grupe de greșeli educative ale părinților:
• grijă excesivă;
• severitate excesivă;
• indiferență.
În familiile cu părinții hiperprotectori copiii sunt neliniștiți, fricoși,
dependenți, greu adaptabili.
O altă categorie de atitudini greșite din punct de vedere educativ aparține
părinților
inconsecvenți, oscilanți în comportament, care trec de la asprimea exagerată,
de la duritate la exces de protecție, îngăduință și răsfăț.
Atunci când ambii părinți sunt exagerat de severi, climatul educativ va fi
aspru. Copilul va avea stări de neîncredere, de ripostă impulsivă față de ceilalți, va
fi gata mereu de apărare sau se va lăsa pedepsit pentru orice.
Părinții trebuie să le stimuleze copiilor efortul, spontaneitatea, încrederea în
sine și asumarea riscului creator . O bună metodă de a cunoaște copilul este dialogul
cu acesta care poate avea loc în orice împrejurare: la plimbare, în excursie, la joacă,
la muncă,etc.
Copilului îi place să i se acorde multă atenție, astfel el putându-se afirma. Un rol important îl au
anturajele în care, pe lângă joacă, poartă discuții libere, se destăinuie, își spune părerile, vorbește despre el.
Se știe că îl reconfortează, dar nu trebuie să se desfășoare la întâmplare.
Unii părinți țin neapărat să își vadă realizate, plin copii, propriile lor aspirații, dorind chiar să le
impună o anumită profesie. În conflict cu posibilitățile lui de efort, școlarul este astfel supus unor
suprasolicitări care pot avea repercursiuni de natură psihică sau care pot să nască sentimente de
culpabilitate, opoziție, lipsa de inițiativă sau dorința de a fugi.
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Părinții trebuie conștientizați că singura investiție de valoare, niciodată falimentară, pe care o familie
o poate face pentru copil este investiția pentru mintea și sufletul acestuia.
DE REFLECTAT !

•
•
•
•

Un copil este…
de cele mai multe ori, o sursă de uimire pentru părinți;
uneori, un rebel care îi face să își iasă din fire;
un făuritor al viitorului;
un mare maestru al vieții.
Părinții sunt….

•
•
•
•
•

niște foști copii care uită, câteodată, ce înseamnă
copilăria;
învățăcei care descoperă zi de zi rolul de părinți;
septici care se întreabă deseori dacă acționează corect;
ghizi, sursă de dragoste, modele;
și, mai ales, cele mai importante persoane din viața
copiilor lor.
( Fr.Ferland, 2011, p.15)

BIBLIOGRAFIE:
Ghidul părinților pentru succesul copiilor – A. Nichita, I.Terecoasă, N.Ciobanu
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
PROF. INV. PRESC. CRISTEA MARIA MANUELA
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “PINOCHIO”, ZALAU
“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii.” (N. Iorga)
În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. În mod firesc, părinţii
sunt primii educatori ai copilului.
“Cei şapte ani de acasă” reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima
parte a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii şapte ani de
viaţă ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.
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 şapte ani de
acasă. Când spunem că un copil are cei şapte ani de acasă, ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să
salute, să spună “mulţumesc”, “te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
Educarea unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, să citească şi să devină un bun exemplu la
şcoală. Este important ca părinţii să nu lase evoluţia copiilor în voia întâmplării sau doar în seama cadrelor
didactice, ci să ia parte la activităţile zilnice ce se petrec în jurul copilului, să se joace cu el, să vorbească
cu el pentru a-i afla tristeţile şi bucuriile, să iasă cu el la plimbare sau să meargă în călătorii, să participe
alături de el la activităţile din grădiniţă, să îi conoască evoluţia din cadrul grupei, într-un cuvânt, să se
implice direct şi activ în lumea lui.
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului estre relaţia afectivă cu părinţii.
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul, îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în
forţele proprii. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează
deschidere spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de părinţi,
percepe în mod pozitiv regulile transmise de către aceştia. Astfel, el realizează că părinţii îi acordă atenţie,
că sunt preocupaţi de ceea ce face.
Copiii care sunt apropiaţi de părinţii lor, sunt mai puţin expuşi comportamentelor de risc. Cu cât
implicarea părinţilor este mai mare în vieţile copiilor, în creşterea şi educarea lor, cu atât se vor simţi mai
puşi în valoare şi vor fi mai dispuşi să răspundă pozitiv.
Educaţia primită în primii ani ai copilului depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi
părinţi, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite
copilului. Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba i se spune copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el
aude frecvent certuri între părinţi ori i se atrage atenţia că nu a spus “mulţumesc” la magazin, dacă în familie
nu aude niciodată acest cuvânt.
Prima şi cea mai importantă nevoie a copilului este aceea de a fi iubit. Fiecare copil este asemenea
unui pahar gol şi singurul mod în care acest pahar poate fi umplut este acela de a-i arăta copilului dragoste.
Doar atunci când paharul este plin, copilul poate să înceapă să dăruiască, la rândul său, dragoste. Copilul
are nevoie să fie alinat, mângâiat şi îmbrăţişat, să se simtă aproape de părinţi, să i se ofere căldură şi confort
emoţional, să se simtă dorit şi înţeles. A-i împlini unui copil doar nevoile fizice, de hrană şi de îngrijire, nu
este suficient.
Dragostea este atât de importantă, încât părinţii trebuie să împlinească această nevoie înainte de
oricare alta. Nu este suficient ca el să audă, să creadă sau chiar să ştie că este iubit, ci copilul trebuie să
perceapă el însuşi această dragoste, altfel ea nu are nici o valoare. Este dreptul oricărui copil să fie iubit şi
acceptat pentru simplul fapt că există. Este uşor să jefuim un copil de dragostea noastra. Fără să ne dăm
seama, noi reacţionam la atitudinea lui negativă, pedepsindu-l pe nedrept sau rănindu-i simţămintele
sensibile prin cuvintele şi prin acţiunile noastre simple. De multe ori, noi, golim cupa de dragoste a copilului
în mod inconştient.
Este important să transmitem copiilor valorile şi normele etice ale societăţii, să îi învăţăm să trăiască
în dragoste şi armonie cu cei din jurul lor, în cinste, în adevar, respectând bunurile, convingerile şi
sentimentele altora. Ceea ce va deveni fiecare copil este consecinţa exemplului oferit, iar părintele este cea
mai puternică influenţă în viaţa copilului!
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ROLUL EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘC. CRISTEA MIHAELA,
G.P.P. ,,MANOCSKA” – STRUCTURA G.P.P. NR. 3, TG. SECUIESC
Oricare ar fi organizarea sa etnică, religioasă ori politică, familia prezintă o unitate dinamică, capabilă
de a se transforma și de a se adapta tuturor circumstanțelor, lucru care ii permite să evolueze. Din acest
motiv, familia este considerată prima și cea mai importantă „nișă” pentru dezvoltarea și evoluția copilului,
datorită coabitării permanente și dinamicii inter-relaționale a membrilor săi.
„Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul învaţă
în familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi comportamentele
necesare pentru a se integra în societate.
Pentru a fi un părinte bun, nu cred că există un standard care trebuie îndeplinit, însă ignorarea
propriului copil şi a problemelor sale nu ţin de atitudinea unui părinte model. Familia este prima instanţă
educativă care are o influenţă extrem de puternică asupra individului. Părinţii au un rol important în
formarea socială a copilului şi asigurarea unui echilibru emoţional şi afectiv.
Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de
viața copilului. De la ce mănâncă zi de zi copilul, cu ce se îmbracă, la ce tip de informații este expus, prin
ce stări emoționale trece, în ce activități este implicat, la ce grădiniță merge. Cercetările au demonstrat, că
părinții au stiluri diferite de educație a copilului: mamele tind mai mult spre precauţie, ele încurajează
securitatea, echitatea; simplifică mesajele și vorbesc la nivelul copilului; pun accent pe îngrijirea copilului,
pe simpatie, grijă şi ajutor bazat pe relaţii și percep lumea din jur în raport cu copiii lor. Taţii se exprimă
mai sumar, direct și la obiect; adeseori încurajează copiii să încerce, să testeze lucrurile; încurajează
independenţa, concurenţa, pun accent pe dreptate şi îndatoriri bazate pe reguli; tind să se joace cu copiii și
să perceapă copiii lor în raport cu lumea din jur. Un lucru este cert, că ambele abordări sunt necesare pentru
maturizarea copilului.
Părinții trebuie să fie parteneri de încredere în educarea celor mici și sunt obligați să creeze un mediul
familial echilibrat, prielnic dezvoltării și educării copiilor. În acest sens, este indicat să urmărească cele
patru direcții de mai jos:
- să identifice obiectivele parentale pe termen lung;
- să interacționeze corect și plin de căldură cu micuții;
- să înțeleagă gândurile și sentimentele acestora în diferite situații;
- să caute mereu o soluție la toate problemele care se ivesc și să renunțe la abordarea punitivă a unui
conflict.
Greșelile părinților în educația copiilor sunt inevitabile, într-o oarecare măsură, dar adulții încearcă
mereu să fie tot mai buni în această „meserie” și să le evite. Din acest motiv, specialiștii vin în întâmpinarea
nevoilor acestora cu o mulțime de sfaturi utile:
- deciziile adultului influențează personalitatea copilului. Dacă îi va da mereu ce își dorește, nu va
crește un prichindel responsabil;
- este important să le ofere posibilitatea de a-și dezvolta empatia, să înțeleagă, să respecte și să
prețuiască opiniile celor din jur;
- o lecție valoroasă pe care părinții trebuie să o predea copiilor este cea legată de răbdare. Ei trebuie
să-și dea seama că nu pot primi mereu tot ceea ce doresc;
- părinții nu trebuie să-i răsfețe cu tot felul de lucruri, ci să le arate care este valoarea banului;
- cei mici vor învăța obligatoriu care le sunt responsabilitățile în familie, activitățile de acest gen
permițându-le să muncească pentru a strânge bani sau de a învăța că unele lucruri se fac în mod voluntar,
gratis;
- este indicat ca părinții să le permită să ia singuri anumite hotărâri, evident, unele decizii potrivite
vârstei, apoi să le ceară socoteală pentru ceea ce fac și pentru alegerile pentru care au optat;
- copiii trebuie să învețe să recunoască și să aprecieze lucrurile, oamenii și oportunitățile. Un
exemplu bun poate să-i ajute în acest sens. De exemplu, părinții pot dona unele obiecte sau lucruri
persoanelor mai puțin favorizate;
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- regulile și limitele sunt esențiale pentru educația în familie, pentru că ele îi vor învăța cum să
reușească în viață, trecând peste frustrări și dezamăgiri. Dacă regulile nu sunt impuse, atunci vor face ce
vor dori după propria minte.
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. Copilul trebuie
să atingă, la un moment dat, un nivel emoţional necesar de maturitate. Dacă va primi în familie educația și
grija care i se cuvine, copilul va prospera și va bucura lumea cu prezența sa.
Bibliografie;
1. Bunescu Ghe., Alecu G., Badea D., (1997), ,,Educaţia părinţilor. Strategii şi programe”, E. D. P.
Bucureşti;
2. Ecaterina Adina Vrasmas, (2002;), ,,Consilierea şi educaţia părinţilor”, Editura Aramis.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE-CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
ÎNV. CRISTESCU MARILENA CRISTINA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 POIANA LACULUI –ARGEȘ
Contează sau nu educația primită acasă de un copil?
Toată lumea spune că da, însă părinții sunt efectiv speriați de această responsabilitate, pentru că nu
știu cum să procedeze pentru a-l crește corect pe cel mic.
Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari,
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate și importanță, cei mai importanți în dezvoltarea unei
personalități armonioase.
De ce este importantă familia în educația copiilor?
Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului,iar educația sa la nivel psihic trebuie
să urmărească pas cu pas evoluția fizică,urmărindu-se concomitent educația intelectuală,morală în scopul
formării caracterului.Cel mai imprtant rol în evoluția psihică a copilului îl au exemplele pozitive din
familie,deoarece la această vârstă ,rolul exemplului este important.
Pentru că are o influență deosebită asupra copiilor, care dobândesc mult mai repede și mai ușor
cunoștințe despre obiceiuri comportamentale, stil de viață, societate și natură de la persoanele apropiate, cu
autoritate în viața lor, decât de la profesori sau necunoscuți.
Specialiștii sunt cu toții de acord că educaţia de acasă este un proces care nu se încheie niciodată, dar
care trebuie să țină cont de etapele de dezvoltare ale copilului. Aceștia mai sunt de părere că părinții, iar nu
cadrele didactice ar trebui să fie cei care-i explică acestuia ce îi este permis sau nu să facă, să impună niște
reguli clare și realiste care trebuie respectate, și care sunt consecințele nerespectării regulilor.
Părinții sunt cei care de cele mai multe ori asigură hrana și celelalte elemente necesare copiilor:
hăinuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să înțeleagă că au datoria să împlinească
așteptările pe care le au adulții de la ei.
Mai mult decât atât, părinții au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința,
personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe bancile școlilor.
Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor
familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror părinți lucrează de dimineața până seara
și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei.
Gradinița, școala sau oricare altă instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de
acasă, acestea doar o pot perpetua.
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său,
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Bibliografie:
https://surorileprovidentei.ro/tema-parinti/importanta-celor-7-ani-de-acasa-2019-12-19
www.didactic.ro
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PROVOCAREA CELOR 7 ANI DE ACASA
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, CRISTIAN MARILENA
ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALĂNR. 1 CĂLĂRAȘI
În educarea, copilului, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace importante de
educație și instrucție. Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse.
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la părinți, la
formarea personalității și comportamentului copilului. 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. „Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a
dezvoltat copilul, credința, toate acestea reprezentând bagajul lui educativ. Această perioadă de timp este
considerată „culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică,
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți pentru a pune
baza unei educații corecte a copilului. Prin comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a
comunica cu semenii lui înțelegem cât de bine au fost explicate regulile de bune maniere. Atunci când
mama este prea tolerantă la anumite situaţii, iar tatăl este prea dur, copilul nu ştie cum este corect să
procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite.
Este important ca parinții să respecte regulile de bune maniere in familie, să folosească formulele de
politețe și cu siguranță, copilul îi va imita. Dacă părinţii ar cunoaşte aceste reguli, vom avea în mod
categoric o societate mult mai cultă. Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să
fie explicate pe etape. Dacă micuţul vă cere o jucărie, obişnuiţi-l să spună, printre primele cuvinte, formulele
de politeţe: „te rog”, „poftim”, „mulţumesc”. De asemenea, trebuiesc aduse cât mai multe exemple
concrete, de preferat în momentele în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa insistăm până acestea
vor deveni o obişnuinţă. 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 7 ani de acasă. Educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre
copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite
copilului. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii.
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.
Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în
disciplină de fier. Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea
în mod diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani.
Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce înseamnă aşteptarea, amânarea
dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi arătăm cum şi când se spune bună ziua,
te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie. Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba
îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude frecvent 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. Cea
mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci exprimarea
mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important să îl
lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi în administrarea
pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât o ceartă sau o
palmă. Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste,
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi
să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu
vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte
greşelile involuntare. Să nu uităm că şi noi, adulţii, greșim uneori. Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă
a educației pe care parinții o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Regulile de comportament și educație
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oferite în primii 7 ani de viață ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educația unui copil
nu constă numai în a-l învăța să scrie, să citească și a deveni un bun exemplu la școală. Educația se reflectă
în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt
adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți. Copilul trebuie învățat să
se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului. Este necesar să se
stabilească și să se impună reguli și limite în comportamentul copilului. Comunicarea este secretul unei
relații solide între parinți și copii; limitează timpul petrecut la televizor sau calculator și concentrează-te în
educația lui pe arta conversației! Copilul trebuie învățat să iubească lectura și cărțile! Încă de cand e bebeluș
trebuie să-i citim povești, apoi, treptat, sa-l lăsăm pe el să le exploreze până când învață să citească și să se
bucure singur de ele! El trebuie să se bucure de copilarie – să nu încercăm să facem din el un geniu înainte
de vreme; să- i permitem copilului să socializeze, să se distreze și relaxeze, dar mai ales să se joace din
plin. Copilul trebuie învățat să iși exprime emoțiile și sentimentele; numai așa va reuși să rezolve conflicte
pe cale pașnică și să-și controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate. Să ne învățăm copiii să spună
mereu adevarul, chiar dacă de multe ori poate nu ne convine ceea ce a făcut! Este necesar să ne petrecem
cât mai mult timp cu copilul nostru. Ca părinți trebuie să ne implicăm, iar cei 7 ani de acasă vor oglindi
efortul și calitatea timpului petrecut cu el. Copilul trebuie iubit necondiționat și acest lucru trebuie să-l
arătăm zilnic! Să ne iubim copilul indiferent de note, de cum arată, de performanțele intelectuale, fizice sau
de altă natură! ,,Cei sapte ani de acasa” vor constitui “fundația” pentru construcția unei vieți inchinate
binelui, frumosului și adevărului.
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA
PROF. CONSTANTINESCU MIHAELA
PROF. CRISTIAN MIRELA
GRADINIȚA NR. 62, BUCUREȘTI
Familia înseamnă mediul în care copilul se naște, trăiește primii ani ai săi, se dezvoltă și se formează
pentru viață. Aceasta este cel dintâi cadru social de care are nevoie fiecare om ca să trăiască. Aici, in mediul
familial, se deprind disciplina și spiritul de inițiativă și se cultivă sentimentul de iubire, de respect,
demnitate.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
În această perioadă un copil trebuie să aibă un anumit grad de autonomie si anume: să se îmbrace
singur, să se spele; să fie ordonat; un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie; un
limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient; un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea
posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.
Putem spune ca este un copil binecrescut acel copil care:
 Știe să salute. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul
nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
 Are un comportament adecvat în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să
susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
 Are un comportament adecvat cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma
adulţilor. Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă faptul că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc
pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte.
Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor
specifice vârstei lui.
 Înțelege normele sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă
noi.
 Are bune maniere in timpul mesei. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor,
respectul comesenilor şi a persoanei care serveşte masa.
 Recunoaște propriile greșeli. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru
a o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
 Are tolerantă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi.
Însa pentru a ajunge la toate cele enumerate mai sus, este nevoie de ani de experientă, cu încercări,
eșecuri si reușite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l
insuflăm copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care teai străduit să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia
este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa si exemplul personal.
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 7 ani de
acasă.
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PRESCOLAR: CRISTIAN VIOLETA
GRADINITA CU P. P. NR. 7 FOCSANI
Lumea contemporana, nu numai prin ritmul rapid impus schimbarii, ci si prin complexitatile ei, prin
noutatile pe care le realizeaza si le prognozeaza, pune in fata oamenilor de toate varstele, noi si noi probleme
de ordin economic, cultural, stiintific, etc. Acestei societati trebuie sa-i faca fata copilul de astazi si familia
sa. Educatia, sub toate formele ei , este chemata sa gaseasca solutii prin care omul sa se adapteze rapid si
eficient la societatea viitorului. Cunoasterea particularitatilor dezvoltarii personalitatii, a factorilor care
contribuie la desavarsirea acesteia, a problemelor pe care le ridica ea, contribuie in mare masura la gasirea
unor solutii adecvate.
Considerand ca “familia constituie un soi de personalitate colectiva, a carei armonie generala
influenteaza armonia fiecareia dintre parti” (A. Berger) vom incerca sa extragem cateva dintre
caracteristicile relatiilor de filiatiune care au importanta majora in definirea personalitatii copilului.
Relatiile de filiatiune, avand o determinare genetica, se desfasoara in trei niveluri: primar(parinti – copii),
secundar(relatii intre frati) si tertiar (bunici -nepoti). Pe langa componenta genetica, prin care sunt preluatre
de la antecesori o serie de trasaturi si predispozitii psihice, si-a dovedit importanta cu totul exceptionala,
interactiunea si comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea generala a personalitatii copilului.
Familia ofera copilului primele informatii despre lumea ce-l inconjoara, primele norme si reguli de
conduita, dar si climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuintelor si dorintelor sale. “Pecetea pe care
parintii o lasa asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii propriilor copii se mentine toata
viata ” (M. Golu). Acest tip de relatie este hotaratoare in devenirea personalitatii nu numai prin faptul ca ea
este primordiala si se mentine pe toata durata vietii (cu intensitati diferite), dar si prin faptul ca familia
mediaza si conditioneaza comunicarea si interactiunea cu celelalte componente sociale, in special cu scoala.
Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin actiuni
mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii familiei,
precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti-pe care copiii
le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele educationale
(“cei sapte ani de acasa” )constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra copiilor privind
formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu diferite norme si
valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel in familie, mai
mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii, precum si rezultatele
scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral.
In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul
emotional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental
continuu, sunt factori determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat,
in urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, ca exista o corelatie pozitiva puternica intre coeficientii de
inteligenta (QI) inalti si nivelul incurajarii parentale, atmosfera familiala generala si numarul cartilor citite
in familie.
Trebuie sa mentionam ca strategiile educationale utilizate de unii parinti, chiar daca sunt bine
intetionate, chiar daca au avut efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc intodeauna la obtinerea
unui optim educational, care sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile particulare, exemplificarile
ocazionale, nu pot fi intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, in alta
poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educational din familie
dupa niste parametrii unici, precum si cunoasterea consecintelor unui anumit comportament al parintilor,
contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscand suficient urmarile
educative, fiind convinsi ca ceea ce fac este spre binele copilului, unii parinti si chiar educatori, se afla in
fata unei situatii oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile sustinute, interesul manifestat pentru copil,
etc si , pe de alta parte, rezultatele efective obtinute, sub asteptari.
Analizand situatiile concrete in care se manifesta actiunile educative in familie, putem identifica mai
multe tipuri de parinti: unii inteleg sa-si armonizeze sistemul lor de actiuni educative cu cele ale scolii, ale
specialistilor in domeniul muncii educative; altii nu constientizeaza efectele negative ale strategiilor
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educative utilizate, sau, si mai grav, refuza sa recunoasca faptul ca relatiile lor educationale cu copiii sunt
deficitare. Acestia din urma sunt convinsi ca nereusitele educationale, rezultatele slabe la invatatura,
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori straini, ori necunoscuti familiei.
Actiunile educative ale scolii nu trebuie sa neglijeze asemenea aspecte. Intrunirile cu parintii, mai mult sau
mai putin organizate, trebuie sa fie un prilej de a constientiza consecintele imediate si de perspective ale
strategiilor lor educationale.
Comportamentele educationale ale parintilor, chiar daca sunt bine intentionate, pot avea efecte
negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor, a particularitatilor de varsta si individuale, la situatii
concrete de actiune, la sistemul de cerinte adresate copiilor, etc.
Severitatea exagerata – manifestata prin interdictii, prin brutalitate si prin privatiuni de tot felul – isi
va lasa amprenta asupra personalitatii in formare a copilului. Astfel de parinti impun un regim de viata si,
in special de invatatura, peste limitele de toleranta psihologica si psihofiziologica specifica varstei. Ei
impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activitati recreative, la jocurile specifice
varstei si utilizeaza frecvent pedepse care lezeaza demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. In afara
programului scolar, copiii sunt pusi adeseori sa invete mai multe limbi straine, sa desfasoare activitati
artistico-plastice, sportive, etc, chiar daca nu au aptitudini in acest domeniu.
Afirmand”facem totul ca sa scoatem din el un om deosebit” sau “trebuie sa faca ceea ce eu nu am
facut pentru ca nu am avut conditiile necesare”, parintii trebuie sa inteleaga ca dincolo de intentia buna,
maniera concreta in care procedeaza, poate sa conduca la rezultate contrare celor scontate.
La randul lor, parintii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot
constitui piedici in formarea si dezvoltarea personalitatii copilului. Acesti parinti considera ca scoala, viata
in general, are o serie de cerinte care depasesc posibilitatile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o inteligenta
rara”, fie neajutorati, plapanzi, fragili, si de aceea trebuie menajati.
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COPILUL IN SANUL FAMILIEI
PROF. INV. PREȘC. RUS CRISTINA
LICEUL ORTODOX „EPISCOP ROMAN CIOROGARIU”
G. P. P. NR. 23, ORADEA
Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie
precedând-o pe cea instituțională. Copilul, în primii ani de viață este dependent de părinți, iar aceștia nu
trebuie să fie preocupați doar de latura fizica a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială,
corelând posibilitățile fizice cu cele psihice. Acest tip de educație pune bazele dezvoltării psihice a
copilului, iar educația sa la nivel psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluția fizică, urmărindu-se
concomitent educația intelectuală, morală în scopul formării caracterului. Cel mai important rol în evoluția
psihica a copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această vârstă, rolul exemplului este
foarte important. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre
cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, preșcolarul le
datorează educaţiei primite în familie. Totodată, familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor
intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. De familie depinde
dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre lume și viață, despre fenomene
din natură și societate, copilul le primește din familie. Astfel, prin comunicarea continuă cu membrii
familiei, el își însușește limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al dezvoltării sale psihice.
Părinții vor fi atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea, le vor îmbogăți
vocabularul, îi vor învăța sa se exprime corect și coerent. Însușirea vorbirii de către copiii cu cei din jur.
Părinții trebuie să acorde o mare atenție întrebărilor copiilor, semn sigur al dezvoltării lor intelectuale, al
manifestării active a setei de cunoaștere, al curiozității lor cu privire la originea lucrurilor din jur. În sânul
familiei copiii își însușesc primele cunoștinte, își formeaza primele reprezentări și dobândesc experiențe
morale. Părinții sunt cei care îi învață de timpuriu pe copii să înțeleagă ce este „bine” și ce este „rău”, ce
este „permis” și ce este „interzis”. Pentru unele fapte și acțiuni, copiii sunt încurajați și lăudați, iar pentru
altele sunt dojeniți. Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie (în timp, atenţie, înţelegere,
dragoste) pe care o pot face părinţii pentru ei. Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relaţia
părinte-copil căldura, structura şi limite, înţelepciunea de a transforma orice situaţie cotidiană, cât ar fi de
negativă, de provocatoare, într-o lecţie de empatie, respect, înţelegere a nevoii care a creat acea situaţie.
„Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul învaţă în
familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi comportamentele necesare
pentru a se integra în societate. Caracterul copiilor nu se formează doar prin cuvinte şi activităţi, ci şi prin
exemplul de viaţă al părinţilor. Legătura armonioasă cu părinţii, intensă la vârsta copilăriei, este
componenta principală a formării lor. Dimpotrivă, lipsa armoniei în relaţiile dintre părinţi influenţează
negativ întreaga viaţă a copiilor. Autoritatea părinţilor nu trebuie să se întemeieze pe constrângere sau
violenţă, ci pe iubire, dialog şi sprijin. Conţinutul şi calitatea comunicării dintre părinţi şi copii constituie
cheile reuşitei educaţiei. Familia reprezintă spaţiul intim cel mai de preţ pentru cultivarea iubirii părinteşti.
Lipsa de iubire și de comuniune în familie duce la înstrăinare între membrii acesteia, la violenţă conjugală
și domestică, la divorţ, la alcoolism, la abandon şcolar etc., cu efecte dramatice pentru copii. Îndeosebi, în
societatea contemporană agitată şi în rapidă schimbare, care exercită o presiune puternică asupra copilului
prin multiple noutăți şi tentaţii, dialogul părinţilor cu fiul sau cu fiica lor, în vederea înţelegerii corecte a
valorilor, este deosebit de necesar. Copilul nu este chemat să urmeze în viaţă un drum întâmplător, ci trebuie
să-şi aleagă propriul drum dintr-o mulţime de posibilităţi care i se oferă. Astăzi, relația familia-școală este
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o prioritate, însă este nevoie de timp și de efort, întrucât problemele comportamentale și de educație ale
elevilor nu dispar după o singură intervenție. Uneori, atât familia, cât și școala vor fi nevoite să lucreze
împreună ani întregi pentru soluționarea problemelor comune și pentru a-și oferi ajutor reciproc în vederea
accelerării progresului școlar al copiilor. În același timp, este nevoie de acceptarea necondiționată a
celuilalt. Relațiile de colaborare sunt mult mai îmbunătațite atunci când educatorii îi abordează pe părinți
la nivelul la care se află aceștia, nu la nivelul la care ei (educatorii) cred ca ar trebui sau ar putea sa fie.
Astfel, sensibilitatea la diferențele dintre părinți în ceea ce privește timpul, aptitudinile și cunoștințele lor
va împiedica emiterea de judecăți nefondate.
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IMPORTANŢA FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA SENSIBILITĂŢII
ARTISTICE A COPIILOR
P.I.P. CROITORU CORINA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,PETRE ISPIRESCU,,
CONSTANŢA
Aşa cum se întâmplă în toată lumea fiinţelor vii, şi între oameni există diferenţieri privind rezultatele
cantitative şi calitative ale muncii. Încă din epoca primitivă îndemânarea orientată mai mult spre o anumită
activitate separă între ele primele şi cele mai importante aptitudini ale oamenilor, prin cunoscutele diviziuni
ale muncii. Se deschide în felul acesta drumul viitoarelor talente şi genii care, trăind în societate, sunt
percepute şi explicate diferit de oameni, în funcţie de timp, de spaţiu şi de conjuncturi sociale.
Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie (în timp, atenţie, înţelegere, dragoste) pe care o
pot face părinţii pentru ei. Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relaţia părinte-copil căldura,
structura şi limite, înţelepciunea de a transforma orice situaţie cotidiană, cât ar fi de negativă, de
provocatoare, într-o lecţie de empatie, respect, înţelegere a nevoii care a creat acea situaţie.
Fiecare copil este o fiinţă unică. Pe măsură ce se maturizează se observă din ce în ce mai clar cum se
dezvoltă şi se structurează propria-i personalitate: devine din ce în ce mai independent, are propriul său
bagaj de cunoştinţe, atitudini şi aptitudini, valori şi credinţe.
Sensibilitatea artistică se modelează numai prin educaţia specifică iar familia are un rol deosebit de
important. Premisa ei biologică este de natură ereditară; fiecare se naşte cu acele condiţionări – simţuri
plastice ereditare. Manifestările precoce de a mâzgăli, de a contura, de a modela sunt cât se poate de fireşti:
ele dovedesc prezenţa simţurilor plastice ereditare la toţi copiii. Educaţia prin artă vine în întâmpinarea lor
şi nu numai a lor.
Religia şi arta se cer înţelese, în profunzimea lor, ca principalele elemente prin care omul se rupe de
animal. Educaţia puilor în scopul integrării lor în condiţiile existenţei specifice, există la majoritatea
milioanelor de specii din regnul animal. Educaţia esteticii vizuale, însă, aparţine doar omului. Mai mult
chiar, observăm că această estetică, chiar şi creaţia artistică, îşi au rădăcinile în nevoia copilului mic, încă
neîndrumat de adult, de a transmite prin desen idei, sentimente sau opinii despre sine ori despre modul cum
înţelege el mediul în care trăieşte. Prin imaginile create, el aprobă, dezaprobă sau amendează lumea cu care
vine în contact, pentru tiparele în care e constrâns să-şi adapteze structura nativă a spiritului. Cu mult înainte
de a învăţa scrierea cursivă, odată cu mersul pe picioare şi cu vorbirea, minorul e tentat să deseneze, şi o
face din dorinţa, sau chiar nevoia, de a-şi expune pentru sine trăirile, ori pentru a le comunica altora.
„Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul învaţă
în familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi comportamentele
necesare pentru a se integra în societate.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. INV.PREȘCOLAR, CROITORU MIRELA
ȘCOALA GIMNAZIALA ”DUILIU ZAMFIRESCU”, FOCȘANI
STRUCTURA – GRADINIȚA CU P.P., NR.7, FOCȘANI, VRANCEA
Privită ca nucleu social, familia eswte prima care influențează dezvoltarea omului, punându-și
amprenta pe întreaga sa personalitate. Cea dintâi școală a omului a fost și rămâne familia. Familia este
considerată colectivitatea socială cea mai potrivită pentru formarea omului, deoarece îi oferă modelele
rolurilor sociale pe care le are de îndeplinit în funcție de sex, vârfstă și pregătire. În orice societate, joacă
rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului. Părinții joacă cel mai important rol în formarea
copiilor, creșterea și dezvoltarea lor ca personalități. Familia reprezintă cadrul fundamental în interiorul
căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și sociale și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere
și dezvoltare. Ca prima veriga 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.
Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile de astăzi sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent
responsabilitățile educative față de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieții zilnice, minimalizând rolul de
factor educativ. Alte familii, deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor le lipsesc pregătirea
psihopedagogică, experiența.
Factorii care influențează azi mediul educativ, sunt: noua concepție care se cristalizează asupra
educației ca serviciul 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.
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, adică formarea copilului ca cetățean, ca om.
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.
Felul în care părinții se raportează la copii afectează în mod dramatic modul în care copilul se va
raporta la societate. Părinții severi vor forma un tânăr fără personalitate, voință, inițiativă; părinții care-l
vor răsfăța vor avea un copil care nu învață, nu muncește dar pretinde mereu; părinții care denotă
inconsecvență educativă, care oscilează între răsfăț și severitate, vor forma un copil dezorientat,
încăpățânat, capricios și dificil în raporturile sociale.
Educația copiilor presupune întâi de toate desăvârșirea propriei educații, a sentimentelor noastre,
părinții trebuie să se străduiască să dea dovadă de moralitate ireproșabilă, de integritate și educație aleasă,
fiind formatorii unei generații, ca astfel preșcolarii să-i aibă ca model.
Comportamentul plin de afecțiune al mamei este liantul care leagă formarea sentimentului
comuniunii sociale, favorizând comunicarea, colaborarea, afecțiunea, altruismul. Baza acestiu sentiment o
constitue relațiile cu mama, afecțiunea reciprocă mamă și copil.
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.
Comportamentele copiilor se învață prin observarea unor modele în familie sau societate. Într-un
studiu de specialitate s-au făcut cercetări asupra preșcolarului supusunui mediu agresiv prin vizionarea unui
material violent, iată cum reacționează aceștia: ”Într-o grădiniță o parte din preșcolarii au asistat la un
spectacol dat de un actor care tot timpul se comporta violent, agresând o păpușă mare din plastic.
Observându-se copiii în zilele următoare s-a constatat că aceștia se comportau mult mai agresiv cu jucăriile
și păpușile lorîn comparație cu ceilalți care nu participaseră la spectacolul respectiv. După opt luni 40 %
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din copii se comportau agresiv rezultând astfel influența mediului asupra copilului, acesta marcându-l pe
perioadă îndelungată, însă el va suferi mai puțin dacă are sprijinul familiei, simțindu-se în siguranță,
căpătându-și încrederea în părinți.
În concluzie, rolul familiei și influența acesteia în educația copilului este primordială: ”Familia
reprezintă matricea primordială a culturii omenești [...] Aici se trezesc și încep să se dezvolte puterile latente
ale sufletului personal (sinele), aici începe copilul să iubească (pe cine și cum?), să să creadă și să se
sacrifice, aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său, aici devine copilul un om mic, din care mai
apoi se dezvoltă o mare personalitate sau invers.” După cum spune un proverb: ”O vorbă bună rostită la
timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia bună căzută la timp, înviorează câmpul.”
Bibliografie:
1. Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005;
2. Educația adulților: Baze teoretice și repere practice /Coordonatori Ramona Paloș, Simona Sava,
Dorel Ungureanu – Iași, Polirom, 2007;
3. Familia și rolul ei în educarea copilului/Coordonator Elena Bonchiș - Iași, Polirom, 2011.
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ
PROFESOR: CROITORU PADUREȚU BOGDAN GABRIEL
ŞCOALA GIMNAZIALA NASTURELU
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
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şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR:
CROITORU PADUREȚU CAMELIA MARIA
GRADINITA CU P.P. NR.5 ZIMNICEA
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală." Albert Einstein
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să
scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare:
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc.
Cei 7 ani de acasă sunt de cele mai multe ori caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în
interacţiunile cu persoanele din jur. Realitatea familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor
anterioare, deoarece părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea
confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul
în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a
părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine
delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul
în care îşi desfăşoară aceste activităţi. Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la
grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate
între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum
decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. Comunicarea
dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. Copilul trebuie să
fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. Pentru a-i putea
înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În situaţia în care nu i
se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând impresia că este alintat,
sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu este important, că nu
interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează fără a recurge
la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul
copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a
iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu,
folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă
că îl respectă, că au încredere în el. Astfel, copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre
lucrurile pe care le-a făcut. Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face
în afara celor de la grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă.
Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor
activităţi care să fie potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la
grădiniţă. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi
de interesele şi particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie
materialele de care au nevoie, săi organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să
descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere
prin propriul lor comportament modele de urmat.
Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire
minuţioasă ar putea fi în natură: să alerge, să se joace cu mingea , să simtă iarba, pământul, nisipul, apa
etc., să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul vântului, susurul apelor etc.,
să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre cum se folosesc, despre gustul
lor ş.a.; acasă, să ajute la tot felul de activităţi gospodăreşti, să-şi atribuie diferite roluri şi să intre în jocul
copilului, să numere tot felul de obiecte ce-i înconjoară etc.
Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? - deprinderi de autoservire - ordine - igienă - curăţenie şi
exprimarea propriilor nevoi - exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emoţilor atât pozitive, cât şi negative
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- bune maniere şi comportament - limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord
dintre părtile de vorbire) - modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului
înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit
pentru diverse fapte, etc) - consecvenţă în realizarea unei sarcini - concentrare a atenţiei - perseverenţă în
realizarea unei sarcini - alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva. Unele din însuşirile
dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de competiţie, altruismul,
cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc., altele influenţează dezvoltarea de mai târziu –
un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va
avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. Înainte de a judeca o persoană
şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele unui
comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său,
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
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CEI SAPTE ANI DE ACASA
CSAKANY ZSUZSANNA
Ca cadru didactic am observat pe zi ce trece, ca adevaratele scimbari in domeniul educatiei ar trebui
facute pe plan social. Obsevarea continua a copiilor presolari si rutina anilor petrecuti in gradinita,m-au
convins ca prescolari au nevoie de mai multa perseverenta si metode sofisticate de autocunoastere si de
cunoasterea mediului inconjurator,pentru ca pe zi ce trece,avand in vedere comapratia generatiilor care
au trecut pragul gradinitei,copii devin mai intolerabili,mai inconstienti in cea ce priveste consetintele
faptelor,precum si comportamnetul adecvat la situatiile in grup.
De câţiva ani se observă o nepăsare şi o lipsă de griji faţă de purtarea copiilor care, în mare măsură,
este oglinda primilor ani petrecuţi în familie.
În ziua de astăzi, expresia a dispărut din uz, iar tupeul a luat locul curajului, obrăznicia se confundă
cu isteţimea, iar răsfăţul cu dragostea.
Comportamentul social si emotiile prescolarilor se dezvolta odata cu fiecare etapa de varsta si potrivit
temperamentului fiecarui copil. Unii prescolari sunt veseli si se adapteaza usor, in vreme ce altii au tendinta
de a raspunde negativ in fata unor situatii diverse. Aptitudinile sociale se invata treptat, copilul trecand de
la o stare de dependenta si egocentrism la creativitate, independenta si sensibilitate. La inceputul perioadei
prescolare copilul este nesigur din punct de vedere afectiv si abia dupa varsta de 4 ani emotiile devin mai
profunde si interne, iar copilul reuseste sa-si stapaneasca emotiile sau se le evoce. Sentimentele estetice,
intelectuale si morale, precum si descoperirea aspectelor frumoase ale lucrurilor, sunt caracteristice pentru
varsta prescolara. Acum, copiii isi extind relatiile sociale in afara familiei si dezvolta aptitudini de joc
interactiv si in cooperare cu ceilalti. Copilul prescolar invata sa faca deosebirea dintre "bine" si "rau",
incepand sa inteleaga regulile, iar atunci cand greseste, apare sentimentul de vinovatie. Un mediu pozitiv
este esential pentru ca prescolarul sa aiba incredere si sa se simta in siguranta. In aceasta privinta parintii
trebuie sa ii ofere copilului afectiune, stabilitate, siguranta si oportunitatea de a socializa. Prescolarul
achizitioneaza aptitudini sociale interactionand cu ceilalti copii.
Avand in vedere reperere educatiei timpurii,gradinita ar trebui si cred ca asa si facem,noi
educatoarele de azi,sa fie si parintele prescolarului,pentru ca in ziua de azi copii vin la gradinita cu
aptitudini egocentrice comportamentale,si nu se adapteaza asa de usor, ca generatiile anterioare.Deja
suntem in situatia in care educatia timpurie trebuie sa inlocuiasca „Cei sapte ani de acasa”.Defapt
tendintele sunt de a acapara atentia copiilor la necesitatea formarii unei gandiri sustenabile care sa aiba
in vedere aprofundarea relatiilor interpresonale in care corelatia sa se efectueze pe plan socio-emotional.
Cand spunem „Cei sapte ani de acasa” ne referam la educatia in familie,dar realitatea este ca azi
aceasta educatie nu se efectueaza in familii,ci in educatia prescolara,pentru ca parintele de azi lucreaza
pana tarziu si nu are timp,iar copilul este lasat in voia sortii,primeste de toate ca sa fie in liniste,ca sa nu
deranjeze pe parintele muribund din cauza birocratiei de azi,purtand grija pentru a oferi un trai decent
familiei sale. Si uite asa copilul creste cu tableta in mana,cu frica de a comunica in voie,pentru ca parintele
sa nu se supere,dar cand se prieste ocazia se zbate,ca sa acapareze atentia familie.Fae crize emotionale in
fel si chip,pentur ca asa se crede apreciat, observat si prezent in familie.Slava domnului ca exista si cazuri
de luat exempu,dar din ce in ce mai rar.Pe deasupra acestor lucruri mai exista si parintele care se crede
autoritar in cea ce priveste educatia copilului,si da de inteles educatoarei ca el stie mai bine ce e mai bine
copilului in cea ce priveste educatia precolara,si lasa copilul la gradinita pentru ca sa si rezolve problemele
si nu se intereseaza de evolutia educationala.Societatea nu agreeaza acest comportament,si in asa fel se
inmultesc problemele sociale,si ne intrebam zi de zi:” Unde sunt cei sapte ani de acasa?” Haideti sa punem
mana si impreuna sa cautam cai si solutii pentru a readuce elementele de baza ale comportamnetului
adecvat educatiei prescolare.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR SANDA CSEKE
LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA” ORADEA, BIHOR
În procesul instructiv-educativ se disting mai mulți factori care concură la asigurarea succesului școlar
al elevului. Unul dintre cei mai importanți factori îl constituie familia.
Deși părinții nu sunt calificați pentru activitatea de instruire, ei au privilegiul, în raport cu dascălul,
de a lucra cu mai puțini copii și au la dispoziție mult mai mult timp.
Părinții trebuie să știe că zestrea nativă a copilului se dezvoltă în funcție de mediul fizic activ și de
mediul social. O schimbare în mediu poate conduce la schimbări nu numai în conținutul a ceea ce copilul
învață, dar și în capacitatea sa de a învăța. Capacitatea de învățare a copilului urmează curba activă a
mediului. 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. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele
uzuale. 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.
Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară, familia împarte într-o bună măsură sarcina educării lui cu
dascălii si pedagogii din şcoală. Cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia.
Îmbinarea eforturilor educative din familie şi din şcoală este nu numai recomandabilă ci şi obligatorie. Dacă
cele două medii educaţionale - şcoala şi familia - se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură
buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. Binefacerile sunt
numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor şi continuând cu
identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor.
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 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 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. Acţiunile care
implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii
lor, cât şi ale copiilor înşişi. Datoria dascălului este de a-l învăţa pe copil să înveţe, să-i cunoască limitele,
să-l înveţe şi pe părinte cum să-şi ajute copilul şi să-l descopere. Familiile trimit copiii la şcoală, acolo unde
speră ca ei să-şi dobândească instrumentele necesare pentru a reuşi în viaţă. Şcolile preiau copiii şi îi trimit
înapoi în familile lor, acolo unde presupun că le va fi furnizat sprijinul de care aceştia au nevoie pentru a
creşte şi a învăţa. Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional.
Cercetările întreprinse în rândul părinţilor, profesorilor şi al elevilor asupra opiniilor şi acţiunilor lor
legate de educaţie au dus la ideea dezvoltării parteneriatelor şcoală-familie. Termenul de parteneriat este
folosit pentru a sublinia faptul că şcoala şi familia (alături de comunitate) împart responsabilităţi ce vizează
copiii. Parteneriatele dintre şcoli, familii şi comunitate pot:
-ajuta educatorii în munca lor;
-îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;
-conecta familiile cu membrii şcolii şi ai comunităţii;
-oferi servicii şi suport familiilor;
-crea un mediu mai sigur în şcoli;
-îmbunătăți abilităţile educaţionale ale părinţilor;
-perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor.
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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. Grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi cadrele
didactice) au dreptul să influenţeze gestiunea şcolară. Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei,
când părinţii sunt parteneri în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanța elevilor, o mai bună
frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar şi scăderea fenomenului delincvenţei.
Coordonatele colaborării dintre şcoală şi familie se realizează pe două planuri:
a) relaţia părinte-copil: controlul rezultatelor şcolare, al frecvenţei la ore, al temelor, ajutor în
îndeplinirea temelor, suport material şi moral;
b) relaţia familie-şcoală: contactul direct cu învăţătorul sau dirigintele, cu profesorii clasei. Acestea
se pot realiza sub forma reunilor de informare a părinţilor cu privire la Programele şcolare, ghidurile de
evaluare, descriptori de preformanţă; consultarea părinţilor cu privire la stabilirea disciplinei şcolare, la
alcătuirea schemelor orare; activarea Comitetului părinţilor pentru sprijinirea şcolii în diferite acţiuni, în
organizarea activităţilor extracurriculare; lecţii deschise cu părinţii; vizite; excursii; serbări; întâlniri
comune cu părinţii şi elevii.
Există câteva obstacole care împiedică implicarea părinţilor în parteneriate cu şcoala. Două dintre
aceste bariere sunt lipsa de instruire şi lipsa de timp. Într-adevăr, atât părinţii cât şi cadrele didactice au
responsabilităţi multiple şi sunt în permanenţă sub presiunea timpului. Dar educatorii trebuie să admită că
parteneriatele familie-şcoală se integrază în procesul de învăţate, contribuind şi determinând succesul
acestuia. Cei care trebuie mereu să încerce menţinerea acestei legături sunt educatorii. În abordarea legăturii
dintre şcoală şi familie există câteva aspecte de care trebuie să se ţină seama:
-Părinţii reprezintă cea mai bună resursă pentru educator în ceea ce priveşte descoperirea
personalităţii copilului, a comportamentuilui acestuia;
-Părinţii trebuie să aibă curajul de a discuta şi de a prezenta profesorului probleme ale copilului său;
-Educatorii trebuie să insufle părinţilor încredere, determinând participarea activă în acest parteneriat.
Numai prin colaborarea şcolii cu familia se poate ajunge la atingerea scopului educaţional, iar rolul
de conducător în acest proces de colaborare îl are şcoala. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile
ce îi revin, să asigure o unitate de vedere şi de acţiune. Acest proces de colaborare îşi atinge scopul numai
dacă ambii factori acţionează asupra aceloraşi persoane şi urmăresc realizarea aceluiaşi obiectiv. Orice
neconcordanţă, divergenţă, poate determina deficienţe în procesul dezvoltării elevilor.
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR
PROF. ÎNV. PREȘ. CSINARDI ANGELA LILIANA
GRĂDINIȚA VOINICEL, TOPLIȚA
Familia reprezintă locul în care copilul este educat, îngrijit, educația în familie precedând-o pe cea
instituțională. Copilul, în primii ani de viață este dependent de părinți, iar aceștia nu trebuie să fie preocupați
doar de latura fizică a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială, corelând posibilitățile fizice
cu cele psihice.
În familie se pun bazele dezvoltării psihice a copilului, iar educația sa la nivel psihic trebuie să
urmărească pas cu pas, evoluția fizică, urmărindu-se concomitent evoluția intelectuală, morală în scopul
formării caracterului. Exemplele pozitive din familie au rolul cel mai important în evoluția psihică a
copilului. Prin comunicarea continuă cu membrii familiei, copilul își însușește limbajul, care, cu timpul
devine un puternic instrument al dezvoltării sale psihice. Părinții trebuie să fie atenți la modul în care copii
pronunță cuvintele, la vor corecta vorbirea, le vor îmbogăți vocabularul, îi vor învăța să se exprime corect
și coerent. Deasemenea, părinții trebuie să acorde o mare atenție întrebărilor copiilor, semn sigur al
dezvoltării intelectuale, al manifestării active a setei de cunoaștere, al curiozității lor cu privire la originea
lucrurilor din jur. Tot din cadrul familiei, copiii își însuseșc primele cunoștințe, primele reprezentări și
dobândesc experiențe morale.
Părinții îi învață pe copiii, de timpuriu, să înțeleagă ce este ,,bine” și ,,rău”, ,,permis” și ,,intrezis”.
Pentru unele fapte și acțiuni, copiii sunt încurajați, iar pentru altele sunt dojeniți.
Procesul educației morale a copilului este de lungă durată; deprinderile de comportare civilizată,
atitudinile copilului față de alții exprimă de fapt atmosfera morală în care el a fost crescut în familie,
sfaturile și îndemnurile pe care le-a primit de la părinți, exemplele pe care i le-au dat prin atitudini și fapte
de conduită. Unii părinți nu înțeleg că de cele mai multe ori copilul este incorect nu pentru că ar vrea să se
abată de la reguli, ci pentru că nu știe cum trebuie să se comporte, nu dispune de experiența morală necesară,
el nu cunoaște cerințele față de comportarea lui.
Totodată, un rol important îl are stabilirea unor relații juste între membrii familiei, ceea ce trebuie să
caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciprocă dintre membrii familiei, dragostea
părintească rațională față de copii, exemplu pe care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele lor. Este normal
ca părinții să își iubească copii, să le poarte de grijă, să le ofere cele necesare, să fie părtași la supărările și
bucuriile lor, dar dragostea nu trebuie să fie oarbă!
Dar, nici un copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul intelectual și moral, dacă nu se dezvoltă
în colectiv și prin colectivul de copii.

785

IMPORTANȚA EDUCATIEI DIN MEDIUL FAMILIAL
CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
CUIBUȘ MIHAELA LAURA
Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul educațional. Fie că este
vorba despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la gradinită sau școală, copilul trebuie învățat
să înțeleagă și să respecte regulilele de comportament sau interdicțiile stabilite de către părinți sau educatori.
Fiecare parinte are trebui să aibe un set de reguli pe care să le aplice în vederea educării copilului său.
Dar ce presupun cei șapte ani de acasă ? Ideea de la baza acestei expresii se rezumă adesea la normele
de conduită care se învaţă în familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de
bună purtare, cel mai adesea prin imitare mai degrabă decât printr-un comportament conştient, iar vârsta
primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala
şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din
familie. Se presupune adesea că cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o
oferă copiilor în prima parte a copilăriei.
Psihologii afirmă că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii ani de viaţă ai copilului
sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, să
citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială,
psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei șapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi, de exemplu, și prin
cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.
Din nefericire însă, realitatea de zi cu zi din familiile de astăzi este diferită de cea a generaţiilor
anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se
cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil
depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La
începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate,
nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi
desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca
părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel
încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei.
Comunicare dintre părinţi şi copii este deosebit de importantă deoarece ajută la formarea imaginii de
sine. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă.
În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu
este important, că nu interesează.
Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la
grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Ce pot învăţa copiii în
cei şapte ani? - deprinderi de autoservire, ordine, igienă, curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi,
exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emoţiilor atât pozitive, cât şi negative - bune maniere şi
comportament - limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de
vorbire) - modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător
(este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse
fapte, etc) - consecvenţă în realizarea unei sarcini - concentrare a atenţiei - perseverenţă în realizarea unei
sarcini - alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva. Unele din însuşirile dobândite în
această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de competiţie, altruismul, cooperarea,
atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează dezvoltarea de mai târziu – un copil
criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea
tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. Înainte de a judeca o persoană şi de
a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele unui comportament
ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma ulterior rolul de adulți.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
PROF. CUPAR NORINA CORNELIA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,NICHITA STANESCU”BAIA MARE
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc,
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Specialiștii susțin că regulile de
comportament și educație oferite în primii șapte ani de viata ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui
ca adult.
Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, să citească și a deveni un bun exemplu la
școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc.
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.
Dar educaţia primită în cei șapte de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi,
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.
”Educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul in familie. Felul în care un copil percepe şi
stochează în inconștient mesajul ascuns al propozițiilor care îi sunt spuse de către figurile parentale, îi vor
pecetlui destinul şi numai un miracol îl poate schimba” – cum spunea Eric Berne.
Cei şapte ani de-acasă delimitează sistemul de valori asumate în interiorul căruia ne dezvoltăm în
timpul existenţei: să-i respecţi pe cei vârstnici, să respecţi cutume sociale, de familie, de sex, să-ţi
construieşti o identitate şi abia apoi să te lupţi cu fondatorii , să ai credinţe, să defineşti binele şi răul, să ai
răbdare, să înţelegi ce înseamnă câştigul, supravieţuirea, până la urmă.
Regulile pe care le respectăm în copilărie, în cei şapte ani de-acasă , ne sunt de folos în experienţele
noastre de viață. Ne-au antrenat răbdarea, capacitatea de negociere, rezistenţa la stres, ne-au pregătit să
înţelegem ce este responsabilitatea faţă de noi şi faţă de ceilalţi. Sună moralizator ? Poate, dar este adevărat.
Acum ştim că fără cei şapte ani de-acasă nu am fi ajuns la liman în cele mai grele cumpene ale vieţii noastre.
Până la urmă, fiecare dintre noi hotărâm o ierarhie între a avea, a şti şi a fi şi parcurgem astfel un
proces cognitiv care dă seama de cunoaştere. În cazurile cele mai fericite, acest proces începe cu cei şapte
ani de-acasă.
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RELAȚIA DINTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE
PROF. CURELARU ANCUȚA IRENA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ÎNV. CLEMENȚA BEȘCHEA,, CAPAȚANEȘTI
Activitatea didactică de bună calitate constituie un suport pentru progresul constant al copilului în
plan psihic si social. Copilul își va dezvolta potentialul nativ în masura în care școala va reusi sa îl identifice
corect, să îl cultive , dar nu va omite să se implice in modelarea influențelor care nu aparțin orei de curs.
Educația este o actiune la care își dau concursul școala, familia, întreaga societate. Colaborarea între
toți factorii educaționali, în primul rând intre școala si familie este stringentă.
Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, dacă nu cunoaste condițiile familiale de muncă si viata
ale copiilor.
Parteneriatul între școala și familie si-a demonstrat eficiența pretutindeni unde a fost aplicat, dacă sau respectat anumite condiții de realizare a acestuia:
- parintii sa fie perceputi de catre cadrele didactice ca persoane active si valoroase pentru educarea
copiilor;
- parintii să se implice in mod concret in luarea de decizii referitoare la activitățile extrașcolare, la
modificarea orarului, la stabilirea disciplinelor optionale;
- responsabilitatea pentru evoluția copilului sa fie impartita intre scoala si familie.
Parinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor, daca nu afla si modul lui de comportare
in conditiile scolare. Activitatea de acasa este o continuare a activitatii pedagogice de la scoala si invers –
activitatea de la scoala este o continuare a activitatii de acasa.
La sedintele cu parintii am vorbit pe larg despre modul in care acestia isi pot ajuta copii la invatarea
lectiilor, dar mai ales la controlul temelor pentru acasa. Copilul nu trebuie sa vina la scoala cu temele
nefacute. De aceea, parintii trebuie sa cunoasca cum se controleaza si cum poate fi ajutat copilul in cazul
in care intampina unele greutati in rezolvarea lor.
Totodata, parintii trebuie sa cunoasca daca copilul lor are o comportare corecta fata de invatator si
colegii de clasa, daca purtarea lui pe strada sau in alte locuri in afara scolii este corespunzatoare.
Din experienta pe care am avut-o pana in prezent, mi-am dat seama ca exista familii care se mandresc
cu atitudinea severa față de copii. Severitatea este necesară, dar cu masura, altfel copilul creste timorat de
gandul pedepsei, incepe să mintă și se indepartează de parinti.
Am avut copii care incepeau sa planga cand obtineau calificative de bine sau suficient, spunand ca
vor fi batuti sau pedepsiti de catre parinti.
Mai grava este situatia in care parintii sunt impartiti in “doua tabere”: unul sever, iar celalat indulgent.
Severitatea exagerata isi va lasa amprenta asupra personalitatii in formare a copilului. Astfel de
parinti impun un regim de viata si de invatatura peste limitele de toleranta psihologica si psihofiziologica
specifica varstei. Ei impun copiilor lor un volum prea mare de sarcini, interzic participarea la activitati
recreative, la jocurile specifice varstei si fac uz frecvent de pedepse care lezeaza demnitatea copiilor, chiar
pedepse corporale.
La celalat pol se afla parintii superprotectori, cei care se invart in jurul poftelor copilului. Un astfel
de copil va ajunge un egoist, pentru ca in familia sa el a cunoscut numai drepturi , nu si indatoriri. Cu acesti
copii se lucreaza foarte greu si devin dificili, deoarece ei cred ca si la scoala vor avea parte de aceleasi
privilegii.
Atitudinea protectoare a parintilor se poate manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si
independentei de actiune, a initiativei copilului.
Parintii devin deosebit de preocupati de copil, manifesta o teama permanenta pentru viata si
activitatea copilului lor si de aceea stabilesc ei directiile de actiune si comportare fara sa accepte abateri,
plangeri si nemultumiri. Principala consecinta se exprima intr-un comportament lipsit de initiativa,
instalarea unei temeri nejustificate de actiune si mai ales de consecintele ei, in ultima instanta timiditate
exagerata.
Obiectivul primordial al parteneriatului scoala – familie il reprezinta obtinerea succesului scolar.
Evolutia pozitiva in planul activitatii scolare se exprima prin termenii de progres, reusita si succes scolar.
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Progresul – arata obtinerea anumitor stari calitative superioare in raport cu o perioada comparata.
Poate fi continuu sau periodic.
Reusita scolara se refera la nivelul de realizare a unui obiectiv propus pentru o durata mai mare de
timp.
Succesul scolar se exprima prin raportarea performantelor elevului la cerintele programei scolare si
la finalitatile invatamantului.
Un parcurs scolar negativ este reflectat de termenul de insucces scolar.
Insuccesul sau esecul scolar cunoaste doua faze:
- in faza initiala – elevul traieste sentimente de nemultumire, are o motivatie saraca, fie la o
disciplina sau un capitol (pentru o scurta perioada de timp).
Aceasta faza se poate depasi cu usurinta prin mobilizarea resurselor proprii sau printr-o atentie
deosebita din partea invatatorului.
- a doua faza – de instalare evidenta si stabila a insuccesului scolar, elevul evita efortul individual
si isi exprima aversiunea fata de invatatura, profesori, tot ceea ce este legat de scoala. Inregistrand mari
lacune in cunostinte, el poate ajunge la repetentie, exmatriculare sau chiar abandon scolar.
Scolarul are nevoie acasa de un mediu de viata in care sa se simta in siguranta. Intr-un climat educativ
bun, parintii sunt calmi, intelegatori, afectuosi, destul de flexibili in raporturile cu copilul, fara insa a-i
satisface orice capriciu.
Copilul simte ca parintii se ocupa de el, ca sunt interesati de necazurile si problemele lui, ca si de
rezultatele scolare.
Familia este un cadru de disciplina ferm, in care si copiii si parintii impartasesc acelasi nivel de
exigenta.
Studiile arata ca intr-un climat familial pozitiv, copiii sunt originali si spontani, se descurca singuri,
dovedind autonomie, isi exprima dprinta de a creste, de a se impune si de a fi conducatori; stiu sa se apere,
doresc sa infrunte dificultatile, sunt perseverenti in realizarea unor scopuri.
Pentru a-mi da seama de interesul ce-l manifesta fiecare parinte pentru scoala am dat un chestionar
parintilor, cu diferite intrebari: “ Sunteti multumiti de conditiile scolare in care copilul dvs. îsi desfasoara
activitatea?”, “ Il supravegheati zilnic la efectuarea temelor?”, “Copilul dvs. Are acces la informatie
(calculator, Internet)?”, “Care credeti ca este punctul lui forte?”, “este inscris la vreo activitate
extrascolara?”, etc.
Dupa acest chestionar, mi-am putut da seama de parintii interesati, in adevaratul sens al cuvantului,
de scoala, de viitorul copilului.
Tot pentru o cunoastere mai buna a elevilor am facut vizite la domiciliu. Astfel, am reusit sa cunosc
atmosfera si climatul educativ din familie, conditiile materiale, comportamentul parintilor fata de elev,
precum si starea de sanatate a copilului.
Pentru ca relatia dintre scoala si familie sa fie cat mai apropiata si sa-l ajute pe micul elev sa se
integreze in mediul scolar, am implicat direct parintii in activitatile desfasurate in afara orelor de curs.
Parintii au venit cu idei de realizare a unor activitati extrascolare. Am fost impreuna in excursii, am
vizitat diferite obiective propuse de ei, am organizat concursuri, am tinut in fata parintilor serbari, care au
permis acestora sa vada manifestarile elevilor, precum si rezultatul muncii lor. De aceea, parintii se simt
utili si prezinta mai mult inters pentru scoala.
As putea concluziona astfel: “scolarul are nevoie acasa de un cadru general de viata in care sa se
simta in siguranta. Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi, maleabili in
raporturile cu copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii se ocupa de el, ca
iau parte la micile lui necazuri si la problemele care il intereseaza si ca nu se dezintereseaza de ceea ce se
intampla la scoala”( M. Gilly).
In climatul actual intalnim doua tendinte contradictorii: parintii sunt preocupati de viitorul copiilor
lor, dar, in acelasi timp, nu mai au timp sa le acorde atentia cuvenita.
Este o sarcina a scolii, a invatatorului, in special, sa identifice situatiile “dificile” din famiile copiilor,
sa dirijeze strategiile educative in favoarea elevului si mai ales sa constientizeze faptul ca relatia de
parteneriat scoala – familie este determinanta in obtinerea performantelor scolare.
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE
COLEGIUL NATIONAL DE ARTE “ REGINA MARIA ”, CONSTANTA
PROF. ELISABETA CUSTARA
Pornind de la ideea conform a căreia “familia constituie un soi de personalitate colectiva, a carei
armonie generala influenteaza armonia fiecareia dintre parti” (A. Berger) vom incerca sa extragem cateva
dintre caracteristicile relatiilor care au importanta majora in definirea personalitatii copilului. Aceste relatii,
avand o determinare genetica, se desfasoara in trei niveluri: primar (parinti – copii), secundar (relatii intre
frati) si tertiar (bunici -nepoti). Pe langa componenta genetica, prin care sunt preluatre de la antecesori o
serie de trasaturi si predispozitii psihice, si-a dovedit importanta cu totul exceptionala, interactiunea si
comunicarea membrilor familiei pentru dezvoltarea generala a personalitatii copilului. Familia ofera
copilului primele informatii despre lumea ce-l inconjoara, primele norme si reguli de conduita, dar si
climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuintelor si dorintelor sale. “Pecetea pe care parintii o lasa
asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii propriilor copii se mentine toata viata ” (M.
Golu). Acest tip de relatie este hotaratoare in devenirea personalitatii nu numai prin faptul ca ea este
primordiala si se mentine pe toata durata vietii (cu intensitati diferite), dar si prin faptul ca familia mediaza
si conditioneaza comunicarea si interactiunea cu celelalte componente sociale, in special cu scoala.
Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin actiuni
mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii familiei,
precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti-pe care copiii
le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele educationale
(“cei sapte ani de acasa” )constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra copiilor privind
formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu diferite norme si
valori sociale. Este recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel in familie, mai mult sau
mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii, precum si rezultatele scolare
a le copiilor, comportamentul lor sociomoral.
In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul
emotional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental
continuu, sunt factori determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat,
in urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, ca exista o corelatie pozitiva puternica intre coeficientii de
inteligenta (QI) inalti si nivelul incurajarii parentale, atmosfera familiala generala si numarul cartilor citite
in familie.
Trebuie sa mentionam ca strategiile educationale utilizate de unii parinti, chiar daca sunt bine
intentionate, chiar daca au avut efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc intodeauna la obtinerea
unui optim educational, care sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile particulare, exemplificarile
ocazionale, nu pot fi intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, in alta
poate determina efecte contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educational din familie
dupa niste parametrii unici, precum si cunoasterea consecintelor unui anumit comportament al parintilor,
contribuie la explicarea unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscand suficient urmarile
educative, fiind convinsi ca ceea ce fac este spre binele copilului, unii parinti si chiar educatori, se afla in
fata unei situatii oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile sustinute, interesul manifestat pentru copil,
etc si , pe de alta parte, rezultatele efective obtinute, sub asteptari.
Analizand situatiile concrete in care se manifesta actiunile educative in familie, putem identifica mai
multe tipuri de parinti: unii inteleg sa-si armonizeze sistemul lor de actiuni educative cu cele ale scolii, ale
specialistilor in domeniul muncii educative; altii nu constientizeaza efectele negative ale strategiilor
educative utilizate, sau, si mai grav, refuza sa recunoasca faptul ca relatiile lor educationale cu copiii sunt
deficitare. Acestia din urma sunt convinsi ca nereusitele educationale, rezultatele slabe la invatatura,
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori straini, ori necunoscuti familiei.
Actiunile educative ale scolii nu trebuie sa neglijeze asemenea aspecte. Intrunirile cu parintii, mai mult sau
mai putin organizate, trebuie sa fie un prilej de a constientiza consecintele imediate si de perspective ale
strategiilor lor educationale.
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Comportamentele educationale ale parintilor, chiar daca sunt bine intentionate, pot avea efecte
negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor, a particularitatilor de varsta si individuale, la situatii
concrete de actiune, la sistemul de cerinte adresate copiilor, etc.
Severitatea exagerata – manifestata prin interdictii, prin brutalitate si prin privatiuni de tot felul – isi
va lasa amprenta asupra personalitatii in formare a copilului. Astfel de parinti impun un regim de viata si,
in special de invatatura, peste limitele de toleranta psihologica si psihofiziologica specifica varstei. Ei
impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activitati recreative, la jocurile specifice
varstei si utilizeaza frecvent pedepse care lezeaza demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. In afara
programului scolar, copiii sunt pusi adeseori sa invete mai multe limbi straine, sa desfasoare activitati
artistico-plastice, sportive, etc, chiar daca nu au aptitudini in acest domeniu.
Afirmand c”facem totul ca sa scoatem din el un om deosebit” sau “trebuie sa faca ceea ce eu nu am
facut pentru ca nu am avut conditiile necesare”, parintii trebuie sa inteleaga ca dincolo de intentia buna,
maniera concreta in care procedeaza, poate sa conduca la rezultate contrare celor scontate.
La randul lor, parintii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot
constitui piedici in formarea si dezvoltarea personalitatii copilului. Acesti parinti considera ca scoala, viata
in general, are o serie de cerinte care depasesc posibilitatile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o inteligenta
rara”, fie neajutorati, plapanzi, fragili, si de aceea trebuie menajati.
Apar astfel atitudini de ingamfare, de exacerbare a E-ului, de supraevaluare a propriilor posibilitati,
dar si atitudini de subevaluare a copiilor, precum si slabe posibilitati de adaptare la situatii noi.
Atitudinea protectoare a parintilor se poate manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si
independentei de actiune a acestora, a initiativei. Parintii devin deosebit de preocupati de copil, manifesta
o teama permanenta pentru viata si activitatea copilului lor, si de aceea stabilesc ei directiile de actiune si
comportare fara sa accepte abateri, plangeri sau nemultumiri. Principala consecinta se exprima intr-un
comportanment lipsit de initiative, instalarea unei temeri nejustificate de actiune, si mai ales de consecintele
ei, in ultima instanta, timiditate exagerata.
Considerand ca nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil dezvoltarii
armonioase a personalitatii copilului, concluzionam ca ”scolarul are nevoie acasa de un cadru general de
viata in care sa se simta in siguranta”. Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi,
destul de maleabili in raporturile cu copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii
se ocupa de el, ca iau parte la micile lui necazuri si la problemele care il intristeaza, si ca nu se
dezintereseaza de ceeea ce se intampla la scoala. Dar in acelasi timp el are nevoie de un cadru de disciplina
destul de ferm pentru a nu-l lasa sa-si inchipuie ca libertatea lui e fara margini si, totodata, sa stie ca parintii
sai impartasesc acelasi nivel de exigenta.”(M. Gilly).
In conditiile social-economice actuale, se manifesta doua tendinte contradictorii: parintii sunt
ingrijorati de viitorul copiilor lor, dar in acelasi timp nu mai au timp si rabdare sa acorde atentie problemelor
acestora. Relatia lor cu scoala este ignorata sau evitata, actiunile educative ale celor doua institutii
exercitandu-se oarecum paralel.
Este o sarcina a scolii, a personalului didactic, sa identifice situatiile problematice din familiile
copiilor, sa dirijeze pe cat posibil strategiile educative ale acestora in favoarea elevului si mai ales sa
constientizeze faptul ca relatia de colaborarscoala-familie este determinanta in obtinerea performantelor
scolare.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
CZIEGER LILIANA ILEANA
Nu naşterea ca atare te face tată, nu purtarea în pântece te face mamă, ci buna creştere pe care o
dai copiilor (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Familia este nucleul în care copilul se formează ca om. Ea are un rol decisive, în ceea ce priveşte
viitorul social şi spiritual al copilului, deoarece ştim că există evenimente, moment în viață, care îşi pun
pecetea asupra mentalităţii copilului.
Educația începe exact din momentul conceperii copilului, încă din pântece, mama are toată grija ,
dragostea, dăruirea să-I transmit celui mic sentimente de liniște, afecțiune dar și o alimentație sănătoasă,
acestea având un rol important în formarea lui, fiind climatul, mediul în care se dezvoltă, crește .
Comportamentul plin de iubire și afecțiune al mamei, este cel mai important pentru formarea
sentimentului comuniunii sociale. El favorizează comunicarea, colaborarea, cooperarea, actele altruiste.
Toată baza acestui sentiment o constituie relațiile cu mama, afecțiunea reciprocă dintre mamă și copil.
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 având părinții drept model.În educaţia
copiilor, mai întâi trebuie să ne educăm noi înşine. Evident, căldura din familie, dragostea, educă mult mai
bine decât orice cuvinte şi cuvintele anoste ale părinţilor obţin exact efectul contrar.
Părinţii severi, prea exigenți, 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 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.
Direcţia spre care va merge copilul în viață, 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 cu un viitor armonios.
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 în viața de zi cu zi.
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, au ca fundație lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase.
Totul se începe şi se învaţă mai întâi în familie . Dacă nu s-a deprins încă din copilărie să caute
fericirea, în fericirea reciprocă, în ce porniri rele şi vicioase o va căuta când va ajunge la vârsta maturităţii,
nu se știe. Copiii preiau totul şi imită totul, astfel că mama, tata , bunicii iar apoi educatoarea , învățătoarea
vor fi modele demne de urmat, de copiat pentru copil.
Influentele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin actiuni
mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de catre membrii familiei,
precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduită oferite de părinti, pe care
copiii le preiau prin imitatie si invatare, precum si climatul socio-afectiv în care se exercita influentele
educationale (“cei sapte ani de acasa” )constituie primul model social cu o influenta hotărâtoare asupra
copiilor privind formarea conceptiei lor despre viață, a modului de comportare si relationare în raport cu
diferite norme si valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel
in familie, mai mult sau mai putin constientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalitatii,
precum si rezultatele scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral.
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
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Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbările actuale, ci și prin complexitatea
ei, prin noutatile pe care le realizeaza si le prognozeaza, pune in fata oamenilor de toate varstele, noi si noi
probleme de ordin economic, cultural, stiintific, etc. Acestei societăti trebuie sa-i faca fata copilul de astăzi.
Educatia, sub toate formele ei , este chemată să găsească solutii prin care omul să se adapteze rapid si
eficient la societatea viitorului. Cunoasterea particulariăților dezvoltării personalitătii, a factorilor care
contribuie la desavarsirea acesteia, a problemelor pe care le ridica ea, contribuie în mare măsură la găsirea
unor soluții adecvate.
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAREA COPILULUI
PROFESOR DAMIAN ALEXANDRU
SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU MACEDONSKI
CRAIOVA
Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, căldura căminului
părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. În creşterea, educarea şi formarea
acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea părintească,
astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii. Dacă sunt
neascultători sau greşesc uneori, să-i “pedepsim cu vorba”, să le explicăm calm şi cu fermitate ce au greşit,
vorbindu-le ca unor “prieteni” care ne înţeleg şi pe care-i iubim. Să nu insultăm, să nu lovim copilul care a
greşit, el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va obişnui cu bătaia, se va îndepărta sufleteşte
de noi.
Datoria părinţilor este de a-i ajuta: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” trebuie să-şi pregătească
lecţiile, cum să-şi organizeze munca, timpul, viaţa.
“Meseria” de părinte este grea. De aceea trebuie să fim buni părinţi, plini de afecţiune, pentru ca grija
şi eforturile noastre să fie răsplătite prin dragostea şi bunele rezultate ale copilului armonios dezvoltat psihic
şi afectiv. Adevărata căldură familială se întâlneşte în familiile în care părinţii sunt în bune relaţii, se
preocupă suficient, cu dragoste, dar şi cu autoritate părintească de copiii lor, pentru care sunt şi trebuie să
rămână modele vii, exemple demne de urmat.
Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu şcoala, cu învăţătorul, ca şi prin urmărirea cu
atenţie discretă a prieteniilor pe care le leagă în timpul liber, intervenind la timp, ferm, dar blând, pentru al feri de exemple şi comportări rele, părinţii pot avea mai multă siguranţă în educarea copilului lor, în
conturarea, formarea, dezvoltarea personalităţii acestuia.
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROFESON INVATAMANT PRESCOLAR DAMIAN MIOARA
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT,, PITICOT „”
CRAIOVA
Familia este prima unitate cu care copii au contact continuu și primul context în care se dezvoltă
pattern-urile socializării. Ea este o lume cu care nimic nu se poate compara și, astfel, cel mai important
agent al socializării.
(Elkin, Handel în cartea „Copilul și Societatea”)
Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de
viața copilului. De la ce mănânca zi de zi copilul, cu ce se îmbracă, la ce tip de informații este expus, prin
ce stări emoționale trece, în ce activități este implicat, la ce grădiniță merge. Rolul mamei și al tatălui sunt
diferite în dezvoltarea copilului și în modelarea personalității sale. Mama are rolul de a-l proteja pe copil,
în timp ce tatal are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru confruntarea de mai târziu cu lumea, cu viața. Ambii
părinti sunt un model pentru copil, și această diferenţă aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i
experienţe variate.
Familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere intelectual, cat si
fizic, moral si estetic. Parintii sunt cei care de cele mai multe ori asigura hrana si celelalte elemente necesare
copiilor: hainute, carti, rechizite, jucarii, ceea ce ii determina pe cei mici sa inteleaga ca au datoria sa
implineasca asteptarile pe care le au adultii de la ei.
Parintii au datoria de a le forma copiilor constiinta, caracterul, vointa, personalitatea si simtul
responsabil, dinainte ca cei mici sa ajunga pe bancile scolilor.
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.
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.
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EDUCAȚIA IN FAMILIE
„DIN SUFLET, PENTRU MAMA!”
„CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!”
PROF. DAMIAN MONICA
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV-BRAILA
Familia este prima unitate cu care copii au contact continuu și primul context în care se dezvoltă
pattern-urile socializării. Ea este o lume cu care nimic nu se poate compara și, astfel, cel mai important
agent al socializării. (Elkin, Handel în cartea „Copilul și Societatea”)
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii.
„Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în
disciplină de fier.
„Cei șapte ani de acasă" este o expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre cineva
că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata pe
cei din jurul său. Cei șapte ani de acasă au ajuns să reprezinte un cod moral pe care ar trebui să îl respecte
toți cei care trăiesc în societate.
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii:
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.
Fiecare copil trebuie să cunoască bunele meniere pentru a avea un caracter exemplar față de oamenii cu
care acesta interacționează. A respecta o persoană mai în vârstă este una din primele reguli învățate în cei
7 ani de acasă trebuind să respecți nu numai persoanele necunoscute, dar cu atât mai mult trebuie respectați
și membii familiei mai în vârsta.
Aceste reguli nu se învață pentru nimeni altcineva decât pentru tine însuți și sunt niște lecții de viață
ce trebuie respectate, și mai important puse în practica de fiecare copil.
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STUDIU DE CAZ –UN PAS IMPORTANT IN STABILIREA
PRIORITATILOR IN EDUCAREA COPIILOR CU CES CU SPRIJINUL FAMILIEI
PROF. ÎNV. PREȘC: DAN EMANUELA ALICE
GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PP ȘI PN „RAZĂ DE SOARE”
Mihai Alexandra este o fetita de 4 ani ,din grupa mijlocie de la o gradinita cu orar prelungit.
Este un copil normal dezvoltat fizic si psihic pentru varsta ei,dar prezinta un caracter deviant. Provine
dintr-o familie de intelectuali ,ambii parinti lucreaza in domeniul IT.
Un mediu elevat,cu biblioteca si auditii de muzica,tatal fiind chiar compozitor si interpret. Parintii nu
au timp sa se ocupe de copil deoarece au un program foarte incarcat si o munca extrem de solicitanta,sunt
prea obositi iar Alexandra nu se bucura de atentia lor. Desi sunt interesati de toate activitatile desfasurate
de copil la gradinita,participa la sedinte sau convorbiri, acasa nu pot acorda copilului atentia necesara. Ei
suplinesc aceasta atentie cu rasfat prin recompense materiale multe, prin conditii minunate, dar
nemeritate:jucarii, dulciuri, haine.
Copilul doreste sa atraga atentia parintilor si in consecinta are un comportament deviant.
Fetita este instabila, deranjeaza pe ceilalti copii in timpul activitatilor, are deficit de atentie, nu poate
urmari pana la capat subiectul desfasurarii unei lectii. Este tentata sa se retraga in joaca cu jucariile
ei,prefera sa fie singura.
Tine foarte mult la jucariile sau obiectele personale, nu le imparte cu ceilalti colegi si nu isi face
prieteni. Este foarte impulsiva,uneori violenta cu copiii care icearca sa ii ia obiectele,sau doar sa intre in
joaca cu ea.
Punctele forte sunt acelea ca ii plac povestile, sa interpreteze roluri si ii place muzica, sa interpreteze
melodii si sa asculte cantecele sau sa danseze cu miscari inventate de ea. Participa la unele jocuri mate
matice ce presupun serii de numere,labirint sau perspicacitate in gasire de solutii.
Consecinte ale comportamentului:conduita ei impulsiv-agresiva provoaca incidente in timpul jocului
sau activitatilor. Datorita retragerii sale in jocuri individuale, le induce si colegilor aceasta tendinta,acestia
dorind sa o urmeze.
Prezinta conduite dominante deoarece nu suporta sa fie contrazisa. Cu incapatanare tine la regulile
stabilite de ea si are tendinta de a iesi in evidenta prin minimalizarea sfaturilor ,parerilor celorlalti (adulti
sau copii). Este revendicativa,cere mereu recompense pentru a sta la activitati,sau doreste sa fie mereu
evidentiata pentru lucrarile ei. Se manifesta excesiv emotional prin plans sau bataie din picior,manifestarile ei fiind imprevizibile,necorespunzatoare cu situatia.
Modalitati de interventie
Am folosit urmatoarele tehnici educative:
-Ignorarea tactica si semnalarea indirecta: cand fetita a tipat si a reactionat exagerat manifestand
opozitie fata de cererea mea,am ignorat comportamentul, dar am evidentiat comportarea pozitiva a
celorlalti:,,Uite ei au inceput sa deseneze,creioanele colorate te astepta!’’
-Directionarea comportamentala si indemnul pozitiv, incurajarea: am stimulat-o spre un
comportament pozitiv prin indemnul: Haide sa canti cu noi, asa, bravo!Multumesc!
-Am reamintit regulile,fara a repeta automat cu aceleasi cuvinte,numai evidentiind exemplul
propriilor fapte:,,Uite,ai reusit sa respecti regula:sa nu alergam prin clasa!
Acum nu te mai lovesti ca atunci cand...
-Oferirea de alternative dupa negociere:,,Poti sa te joci cu ursuletul dupa ce termini frumos fisa!’’
-Folosirea aptitudinilor pentru formare de comportamente pozitive: am folosit aptitudnile artistice ale
fetitei pentru ai intari increderea in ea si pentru a o determina sa comunice cu copiii despre realizarile ei.
Interesul pentru muzica, cultivat in familie de tatal fetitei, l-am speculat in activitatile muzicale, unde
Alexandra a intrpretat cantece iar copiii au laudat-o, invitand-o sa ii asculte si pe ei si sa emita pareri despre
modul cum au cantat.
-Folosirea de stimulente, altele decat cele materiale, si anume ascultarea melodiilor preferate de ea,
numai cu colegii sau cu o prietena aleasa de ea, la centrul de activitate Arta.
Concluzii:
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Plecand de la ideea ca inlaturarea cauzei declanseaza efectul dorit,am pastrat in permanenta legatura
cu parintii, care de altfel si ei se plangeau de acelasi comportament al Alexandrei. I-am indrumat spre
consilierul scolar din unitatea noastra.Am vorbit despre metodele pe care le folosesc eu indemnandu-i sa le
foloseasca si ei. De asemeni au inteles ca nimic nu poate inlocui timpul valoros petrecut cu copilul si ca
este important sa-l situeze pe primul loc. Un parenting echilibrat si o buna indrumare in gradinita vor duce
cu siguranta la rezultate pozitive.
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EDUCAȚIA INCLUSIVĂ –
O NECESITATE ÎN COLECTIVELE ETEROGENE
PROF., DĂNĂILĂ MIRELA
LICEUL TEHNOLOGIC ,,COSTACHE CONACHI” PECHEA
Ideea fundamentală a reformei învăţământului este de a crea structuri pentru o democratizare reală a
învăţământului şi o creştere a eficienţei şcolii româneşti prin racordarea ei la noile cerinţe ale dezvoltării
economice, sociale, ştiinţifice, tehnologice şi culturale.
Transformările democratice profunde din societatea românească, tendința ei firească de integrare în
ansamblul structural al lumii contemporane, sunt strâns legate de înnoire spirituală, ceea ce impune
dezvoltarea științei, culturii și perfecționarea întregului sistem de educație, o adevărată reformă a acestuia.
Reforma vizează transformări la nivelul structurii şi funcţionării sistemului de învăţământ pe
verticală şi pe orizontală. Pe verticală prin asigurarea continuităţii între treptele de învăţământ, iar pe
orizontală prin conceperea conţinuturilor într-o perspectivă inter şi transdisciplinară deschisă valorilor
specifice educaţiei permanente.
O preocupare prioritară a tuturor statelor o constituie redefinirea obiectivelor proprii fiecărui nivel
de învăţământ, de la şcoala primară până la învăţământul superior.
Conţinutul învăţământului va trebui să aibă un caracter multidimensional şi integrat, deschis spre
problematica lumii contemporane, spre sfera muncii creatoare.
Învăţământul primar românesc urmăreşte dezvoltarea armonioasă a personalităţii fiecărui copil.
În acest sens scopul urmărit este acela de a deschide copiilor perspective mai largi asupra modului
lor de viaţă şi activitate, dezvoltarea unei conştiinţe noi şi a unui comportament responsabil.
Învăţământul de tip tradiţional se focalizează pe aspectele cognitive ale elevilor, urmărind
preponderent pregătirea lui secvenţială pe discipline şcolare. Se ignoră astfel armonizarea laturii cognitive
a persoanei cu cea afectivă, atitudinală şi comportamentală. Într-un astfel de cadru educaţional elevul este
tratat ca un „recipient” pentru informaţii şi mai puţin ca o persoană reală, cu individualitate şi reacţii
emoţionale determinate de trebuințele unei personalităţi în formare. Şcoala riscă să devină astfel un mediu
artificial, rupt de exigenţele şi presiunile vieţii reale.
Având în vedere realitățile societății românești, Legea Învățământului stipulează la articolul 3, că
idealul educațional se întemeiază pe tradiții umaniste, pe valorile democrației și pe aspirațiile societății
românești și contribuie la păstrarea identității naționale.
Şcoala, ca organizaţie, ca sistem deschis, depinde de mediul în care funcţionează şi, în consecinţă,
ea trebuie să evolueze pentru a se putea adapta unui mediu social.
Educația pentru toți corespunde în educația școlară, școlii incluzive.
Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea culturală, o
şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere generate de originea etnică,
deficienţe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, limbă maternă.
Școala incluzivă se referă, în sens restrâns, la integrarea / includerea tuturor copiilor, indiferent de
capacitățile și competențele de adaptare și, deci de învățare, într-o formă de învățământ.
Fiecare copil este înțeles ca fiind un participant activ la învățare și predare pentru că aduce cu sine,
un model social, o interacțiune specifică, un ritm propriu, un mod de abordare, un context cultural căruia îi
aparține.
În sens larg, școala incluzivă pregătește fiecare individ, copil, în funcție de propriile resurse și
capacități pentru integrarea cât mai eficientă într-o societate aflată într-o continuă transformare. Şcoala, ca
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organizaţie, ca sistem deschis, depinde de mediul în care funcţionează şi, în consecinţă, ea trebuie să
evolueze pentru a se putea adapta unui mediu social.
Învățământul primar vine în întâmpinarea nevoilor societății actuale prin necesitatea unei educații
eficiente, multiculturale, prin acceptarea diversității într-un grup și stimularea toleranței, care este o
adevărată provocare pentru tot sistemul de învățământ, inclusiv a societății românești.
Se pune astfel accentul pe stabilirea unor relații de colaborare și cooperare, pe lucrul în perechi și în
formarea unor grupuri eterogene pentru o cunoaștere reciprocă de obiceiuri, tradiții și valori, astfel încât să
dezvolte elevilor o conștiință și un comportament adecvat, în spiritul toleranței și nediscriminării, al
acceptării și oferirii de șanse egale pentru toți, indiferent de cerințele speciale și proveniența etnică.
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FAMILIA TRADIȚIONALĂ ȘI FAMILIA MODERNĂ
PROF. DANCAU MONICA-ADRIANA
ȘC. GIM. ANTON PANN – RM. VALCEA
ÎNV. SANDU ANA-MARIA,
ȘC.GIM. ,,ANTON PANN,, RM. VALCEA, JUD.VALCEA
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
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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.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
EDUCATOARE - DANDU MARIA
Astăzi trecem printr-o criză economică, financiară, ne comunică mai toţi oamenii din domeniul
economic, dar prea rar am văzut sau auzit să fie cineva îngrijorat de criza familiei contemporane. Câţiva
sociologi mai atrag atenţia asupra acestui fenomen, câţiva psihologi vin cu argumente solide, arătând efectul
acestei crize asupra copiilor în special şi a familiei în plan secundar. Pun în plan secundar familia deoarece
adulţii au puterea de a lua decizii, pe când copiii sunt doar anuntaţi de deciziile adulţilor, fară drept la opinia
lor proprie.
Pornind de la citatul ,,Familia este o realitate vie care fără a-şi pierde sensul fundamental sacru este
supusă cu violenţă dezordinii cotidiene a profanului, traversând o criză fără precedent...încotro ? „ pot să
spun că mă întristează faptul că deşi se constată o mulţime de probleme care duc într-o direcţie fără direcţie,
suntem prea puţini cei care luăm atitudine. Apoi, dacă familia este o realitate vie şi dacă sensul sacru încă
persistă, oare nu trebuie să acţionăm de ieri,deja? Sunt convinsă că mulţi oameni îşi doresc să poată face
ceva, dar nu îi ajută contextul în care se află. Şi ne punem nădejdea în statul care garantează drepturile
familiei, în biserică care trebuie să supravegheze atent asupra familiei din multe puncte de vedere, în şcoală
care ar trebui să ne formeze pe fiecare în acest sens.Dar nu putem să dăm mereu vina pe cineva şi nu pentru
că nu am putea găsi vinovaţi, ci pentru că nu ne ajută cu nimic .Eu mai sper, în naivitatea mea, că fiecare
în ,,locşorul” său poate şi are datoria morală să facă ceva.Ce se pricepe fiecare, dar cu multă voinţă ,cu
dorinţă, cu multă dragoste, cu scop nobil de a creşte ceva frumos. Şi oare ce poate fi mai frumos decât ,,o
oază de linişte unde fiecare se regăseşte, îşi identifică nevoile, dorinţele, fericirea profundă, unde nu este
nimeni intimidat, unde universul întreg aparţine fiecăruia şi tuturor?
Mă doare foarte mult că definiţii peste definiţii vin să explice ce înseamnă familia,când fiecare dintre
noi am avut bunici care erau definiţia familiei. Ştiu că pare deplasat în societatea modernă să spui unui tânăr
că pentru a fi o familie fericită este suficient să ai un scop nobil şi anume acela de a fi fericit, de a te bucura
de lucrurile simple,dar încărcate de conţinut. Eu ştiu ce spun fiindcă sunt crescută la ţară şi sfaturile
bunicilor încă îmi răsună în minte. Şi am avut înţelepciunea să găsesc frumuseţea în lucrurile simple. Nu
vreau să fiu ipocrită şi voi recunoaşte că anumite contexte sociale, economice, dacă nu mi-au fost total
prielnice, măcar nu mi-au fost atât de potrivnice şi fără direcţie cum sunt acum pentru tinerii noştri.
Îmi poate spune un tânăr că pe el fericit îl face un anumit lucru ,o anumită maşină ,un apartament şi
mă întristez din nou fiindcă dacă nu le poate obţine cu uşurinţă ,de cele mai multe ori societatea îi dictează
direcţia. Pleacă în alte ţări care îi poate apropia visul de realitate şi de cele mai multe ori familia ca,, realitate
vie „ păleşte în faţa interesului. Majoritatea ştiu asta, dar societatea cu cerinţele ei frivole, îi forţează să facă
compromisuri şi de cele mai multe ori tinerii constată că nu au atins fericirea. Şi de când un lucru îţi poate
aduce fericirea? Eu cred că familia dă fericirea prin ceea ce este ea, prin ceea ce realizează fiecare în
pătrăţica sa din punct de vedere social şi dinpreună din punct vedere spiritual.
Ştiu că pot să scriu mult şi frumos despre familie pentru că a fost, este şi va fi ţelul meu personal, ca
familia mea să fie oaza de linişte pentru fiecare dintre noi şi o spun cu emoţie de fiecare dată când am
ocazia. Nimic nu mă poate face mai fericită decât faptul că am această familie. Trebuie să spun însă că
pentru ca acesta să fie aşa am un om minunat alături.
Revin acum la tânărul care mă poate combate cu o mulţime de argumente, că are nevoie de multe
,multe pentru a-şi putea face o familie şi toate sunt absolut necesare pentru a putea oferi acea oază de linişte
de care vorbesc eu. Dar, ce să vezi, statul care ,,garantează”unele şi altele nu garantează şi o mică şansă
fiecăruia. Nu le dă şansa de a avea un sevici,deşi sunt licenţiaţi în anumite domenii şi capabili de lucruri
frumoase, nu au şansa de a avea o mică locuinţă şi stau cu părinţii sau, dacă nu răzbesc, pleacă în alte ţări.
Da ,este o criză fără precedent şi familia se îndreaptă...îcotro ? şi iar mă întristez pentru că eu fac ce
pot în familia mea, dar nu e suficient. Simt că trebuie mult făcut şi că este un proces de lungă durată , dar
dacă statul care ,,garantează” este orb, atunci cum să-l facem pe acest stat să facă politici coerente de bun
simţ pentru tinerii săi?
E uşor să spunem că tinerii vor prea mult, prea repede, fără să ne aplecăm asupra problemei în esenţa
ei.O familie pentru a se forma are nevoie de minima protecţie socială şi economică. Apoi depinde de fiecare
cât de frumos se va dezvolta.
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Vreau să rămân cu nădejdea că vom încerca şi vom reuşi să pastrăm ,,familia ca realitate vie” şi nu
vom tot găsi scuze şi vinovaţi.
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JOCUL IN FAMILIE SI LA GRADINITĂ – METODĂ EFICIENTĂ DE
EDUCARE A COPILULUI DE ORICE VÂRSTĂ
PROF. DANIELA IONELA DANILA
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”LICURICI”-FALTICENI
Jocurile şi distracţiile sunt mai intense la vârstele copilăriei şi tinereţii. Copiii de vârstă preşcolară se
joacă tot timpul atât în familie cît și la gradiniță. Aceasta le conferă conduitei lor multă flexibilitate şi, mai
ales, le dezvoltă imaginaţia şi creativitatea; tot prin joc este exprimat şi gradul de dezvoltare psihică.
Spunem de multe ori: „Se comportă ca un copil” sau „Parcă nu e maturizat”; aceasta datorită unei exagerate
antrenări în distracţii care conduce la o personalitate nematură, puerilă.
Jocul presupune un plan, stabilirea unui scop şi a anumitor reguli pentru a realiza în final o anumită
acţiune ce produce satisfacţie. Prin joc se afirmă eul copilului, personalitatea sa. Adultul se afirmă prin
intermediul activităţilor pe care le desfăşoară, dar copilul nu are altă posibilitate de afirmare decât prin joc.
Mai târziu, el se poate afirma şi prin activitatea şcolară valorificată prin note, acestea se sumează în medii,
rezultatul final al învăţării fiind tardiv din punctul de vedere al evaluării, pe când jocul se consumă ca
activitate creând bucuria şi satisfacţia acţiunii ce o cuprinde. Copiii care sunt lipsiţi de posibilitatea de a se
juca cu alţi copii de vârstă asemănătoare fie din cauză că nu sunt obişnuiţi, fie din cauză că nu au cu cine,
rămân nedezvoltaţi din punct de vedere al personalităţii.
Jocul oferă copiilor o sumă de impresii care contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor despre lume şi
viaţă, totodată îi măreşte capacitatea de înţelegere a unor situaţii complexe, creează capacităţi de reţinere
stimulând memoria, capacităţi de concentrare, de supunere la
Pentru omul adult, jocul provoacă plăcere, distrează, amuză, contribuind mai ales la reenergizarea
sa. Contribuie decisiv şi la înlăturarea oboselii, fiind, în acest caz, un element de psihoterapie. Pentru copil,
jocul presupune, de cele mai multe ori, pe lângă consumul nervos, chiar şi la cele mai simple jocuri, şi efort
fizic. La persoanele adulte acesta lipseşte cu desăvârşire. Vom vedea foarte des copii jucând fotbal sau
plimbându-se cu bicicleta, şi nu jucând table sau şah pe o bancă dintr-un loc liniştit, aşa cum fac, de obicei,
adulţii.
Unele jocuri sunt complicate, altele sunt mai simple. În funcţie de vârstă şi de capacitatea de
înţelegere şi acţiune, copilul manifestă preferinţe diferite pentru joc, pe măsura trecerii de la o etapă la alta
a dezvoltării psihice.
Copilul mic tinde să participe la jocurile celor mari, dar de multe ori nu reuşeşte să se integreze
condiţiilor impuse de joc. Un copil cu o personalitate puternică nu se resemnează, ci depune eforturi pentru
a face faţă. Ceilalţi, cu o personalitate mai slabă, renunţă, spunându-şi „Ei sunt mai mari…eu sunt mic…”.
Pentru copiii mai mari jocurile uşoare nu prezintă interes pentru că nu le oferă posibilitatea de a se antrena,
de a-şi etala puterile în faţa colegilor lor de joc.
Există câteva lucruri de remarcat: în primul rând, jocul fortifică un copil din punct de vedere fizic, îi
imprimă gustul pentru obţinerea performanţelor, precum şi mijloacele de a le realiza. În al doilea rând, jocul
creează deprinderi pentru lucrul în echipă, pentru sincronizarea acţiunilor proprii cu ale altora, în vederea
atingerii unui scop comun. În al treilea rând, jocul provoacă o stare de bună dispoziţie, de voie bună,
oferindu-i omului posibilitatea de a uita, pentru un timp, de toate celelalte şi de a se distra, dându-i parcă
mai multă poftă de viaţă.
După J. Huizinga, jocul este o acţiune specifică, încărcată de sensuri şi tensiuni, întotdeauna
desfăşurată după reguli acceptate de bunăvoie şi în afara sferei utilităţii sau necesităţii materiale, însoţită de
simţăminte de înălţare şi de încordare, de voioşie şi destindere.
Jocul este o acţiune fără utilitate imediată, este generator de distracţie şi reconfortare, de sentimente
de plăcere şi de bucurie. Datorită spontaneităţii, jocul reclamă o îmbinare armonioasă între cerinţele situaţiei
de joc şi aptitudinile celor care se joacă. O altă schimbare fundamentală, care se petrece în planul gândirii
odată cu intrarea în cea de-a doua copilărie, este dobândirea caracterului în funcţionarea ei.
Copilul începe să înţeleagă că o normă, o regulă este produsul înţelegerii între oameni şi că ea poate
fi modificată dacă toţi sunt de acord. El exersează o experienţă a participării la elaborarea normelor grupului
şi a controlării îndeplinirii lor şi, totodată, a autoreglării în acord cu ele. Se pregăteşte astfel de autonomia
normală care va fi atinsă în următoarele stadii.
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P. Osterrieth subliniază: «...în grup şi numai în grup copilul poate face experienţa reciprocităţii şi a
solidarităţii atât de esenţiale pentru dezvoltarea sa mentală şi pentru echilibrul său viitor »
Complexitatea dezvoltării psihice în această etapă conferă şcolii /grădiniței un rol special. Fără a
subestima importanţa mediului familial, care rămâne considerabilă, rolul activităţii preşcolare este
hotărâtor. Educaţia urmăreşte să stimuleze natura umană, să dezvolte atât calităţi generale ale speciei
umane, cât şi potenţialităţi cu care este înzestrată.
Oamenii astfel educaţi urmează să-şi desfăşoare activitatea în societate, să-şi exercite anumite roluri
sociale. În mod obiectiv, asemenea roluri se multiplică, se diferenţiază şi ierarhizează de la o etapă la alta
a dezvoltării societăţii.
Educaţia trebuie să răspundă acestor cerinţe sociale. Urmărind integrarea omului în societate,
educaţia se preocupă în aceeaşi măsură de formarea personalităţii, ale cărei trăsături îi vor permite fiecărui
om să asimileze în mod creator valorile sociale, subordonându-se imperativelor acestora, dar contribuind,
în acelaşi timp, la depăşirea şi dezvoltarea lor în concordanţă cu sensul general al dezvoltării sociale.
Deși nu-i acordăm mereu importantă pe care o merităm, joacă este o parte fundamentală din viață
unui copil, și, de altfel, într-o formă sau altă ea continuă pe întreg parcursul viețîi. În funcție de vârstă,
copilul va răspunde la anumite jocuri și va face cunoștință cu situațîi diverse tocmai prin joacă.
De fapt, chiar dacă nu îți dai seama, copilul se joacă încă din primele zile de viață. Nu trebuie neapărat
să fie înconjurat de accesorii speciale pentru asta, lui îi vine natural să se joace, fie gângurind fie doar
zâmbind și strâmbându-se la tine.
Jocul și dezvoltarea motorie
Fie că vorbim despre bebeluși, care merg de-a bușilea prin camera pentru a explora fiecare colțișor,
fie că avem un copil mai mărișor, joacă îl va ajută în dezvoltarea fizică. Apucarea jucăriilor în mână sau
construirea unui turn din cuburi contribuie la dezvoltarea fizică a micuților în primul an de viață. Chiar și
jucăriile cu zorzoane destinate bebelușilor îl vor ajută pe micuț să înțeleagă, într-un mod rudimentar,
desigur, că dacă mișcă jucăria ea va provoca un zgomot.
Mai târziu, pe la 2-3 ani, tricicletele, mingile sau dansul sunt forme de joacă ce îl ajută să se dezvolte
din acest punct de vedere. De asemenea, jocuri de tipul "de-a prinselea" în care se implică și părinții sunt și
ele de natură să-i ajute le dezvoltarea fizică, a mușchilor și a rezistenței.
Un exemplu concludent este jocul cu mingea, micuțul face câțiva pași să prindă mingea în mișcare,
cade, se ridică și continuă drumul până când reușește să apuce mingea și să o ridice; par activități simple
însă sunt esențiale pentru dezvoltarea copilului.
Copiii cunosc mediul ce-i înconjoară prin jocuri. Explorează tot, se întâlnesc cu tot felul de situații,
descoperă lucruri pe care nu le-au mai văzut până atunci și învață ce sunt ele și la ce folosesc.
Dezvoltarea emoțională și socială
Joacă este un prilej pentru micuț să interacționeze cu alți copii, să participe la activități de grup și săși facă prieteni. În parc și la locurile de joacă, micuții au ocazia să-și petreacă timpul cu alți copii de aceeași
vârstă și să relaționeze cu ei. Va deveni parte dintr-o colectivitate și dintr-o echipa și va învața să comunice
cu ceilalți copii.
În colectivități apare și competiția constructivă și prietenească, spre exemplu, momentul în care
copilul tău își va dori să-l întreacă în alergare pe un prieten de-ai săi și va depune puțîn mai mult efort decât
de obicei să-și atingă acest scop. Devine ambițios și își dorește să fie cel mai bun, ceea ce nu poate fi decât
benefic.
Totodată, copiii învață prin joc ce înseamnă eșecul sau victoria, va învață că pentru a gustă victoria
va trebui să alerge mai repede, să se ascundă mai bine, etc. Eșecul este o parte importantă a viețîi, uneori
ne atingem obictivele cu ușurință, alteori nu, iar jocul îl învață pe micuț că uneori mai și pierzi, însă nu
renunți, ci mai încerci o dată.
Poate îți amintești că și tu în copilărie te jucai” de-a profesorul”, ”de-a doctoral”, ”de-a mama și dea tata” și alte astfel de jocuri în care pretindeai că ești altcineva. Este o formă de joacă prin care micuțîi
imită ce văd în jur, dar și prin care analizează ce ar trebui să facă acea persoană și implicit el că să o imite,
aceste jocuri contribuind la dezvoltarea abilității de autoreglare.
De altfel, celebrul pediatru american Thomas Berry Brazelton scria în cartea să "Puncte de cotitură
– de la naștere la 3 ani. Dezvoltarea emoțională și a comportamentului copilului tău" că jocul este
modalitatea cea mai puternică prin care copilul învață și că prin intermediul lui el poate testa situațîi
și acțiuni diferite pentru a găși ceea ce i se potrivește cel mai bine.
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ROLUL FAMILIEI IN FORMAREA INDIVIDULUI
PROF. DARASTEAN IONELA CRISTINA
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 DEVA
Ca mediu social, familia reprezinta locul in care copilul este ingrijit, educat, educatia in familie
precedand-o pe cea institutionala. Copilul, in primii ani de viata este dependent de parinti, iar acestia nu
trebuie sa fie preocupati doar de latura fizica a ingrijirii lui,ci sa aiba in vedere educatia psiho-sociala,
coreland posibilitatile fizice cu cele psihice. Educatia in familie pune bazele dezvoltarii psihice a copilului,
iar educatia sa la nivel psihic trebuie sa urmareasca pas cu pas evolutia fizica,urmarindu-se concomitent
educatia intelectuala, morala in scopul formarii caracterului. Cel mai important rol in evolutia psihica a
copilului il au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta varsta,rolul exemplului este foarte
important; De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizarii psihice a copilului. Primele impresii despre
lume si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din familie. Astfel, prin
comunicarea continua cu membrii familiei, el isi insuseste limbajul, care cu timpul devine un puternic
instrument al dezvoltarii sale psihice. Parintii vor fi atenti la felul cum pronunta copiii cuvintele, le vor
corecta vorbirea,le vor imbogati vocabularul, ii vor invata sa se exprime corect si coerent. Insusirea vorbirii
de catre copiii cu cei din jur. Parintii trebuie sa acorde o mare atentie intrebarilor copiilor,semn sigur al
dezvoltarii lor intelectuale, al manifestarii active a setei de cunoastere,al curiozitatii lor cu privire la originea
lucrurilor din jur. In familie copiii isi insusesc primele cunostinte,isi formeaza primele reprezentari si
dobandesc experiente morale. Parintii ii invata de timpuriu pe copii sa inteleaga ce este "bine"si ce
este"rau", ce este "permis"si ce este "interzis".Pentru unele fapte si actiuni, copiii sunt incurajati si laudati,
iar pentru altele sunt dojeniti de catre parinti.
Procesul educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca din familie. Deprinderile
de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii exprima de fapt atmosfera morala in care el a fost
crescut in familie,sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, exemplul personal pe care i l-au
dat prin atitudinile si faptele lorde conduita. Unii parinti nu inteleg ca adesea copilul este incorect nu pentru
ca ar vrea sa se abata de la reguli, ci pentru ca nu stie cum trebuie sa se comporte, nu dispune de experienta
morala necesara, nu cunoaste cerintele fata de comportarea lui. In educarea copiilor, un rol foarte mare il
are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei. Ceea ce trebuie sa caracterizeze relatiile dintre parinti
si copii este stima reciproca dintre membrii familiei,dragostea parinteasca rationala fata de
copii,consecventa si unitatea cerintelor pe care le formuleaza parintii si ceilalti membri ai familiei fata de
copii,exemplul personal pe care il dau cei mari prin atitudinile si faptele lor, incat devin pentru copii un
exemplu de urmat. Desigur,parintii isi iubesc copii, le poarta de grija,muncesc pentru ei si participa la toate
bucuriile si supararile lor. Dar aceasta dragoste nu trebuie sa fie oarba. Parintii care se manifesta astfel fata
de copiii lor, ii scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile , nu se bucura de nici un fel de respect si
autoritate in fata acestora.
Experienta educatiei in familie arata ca acolo unde copii sunt scutiti de orice fel de griji si eforturi, ei
devin egoisti, nu-si iubesc cu adevarat parintii, se instraineaza de ei si nu le dau o mana de ajutor atunci
cand se intampla sa treaca prin unele incercari. O problema aparte a educatiei in familie o constituie copilul
unic. Nu e de mirare ca parintii concentreaza toata grija si dragostea asupra singurului lor copil. Dar aceasta
daruire afectiva pe deplin explicabila trebuie totusi supusa unui control rational. Parintii sunt datori sa-i
gaseasca copilului tovarasi de aceeasi varsta cu el. Ei nu trebuie sa-l "acopere", sa-l sileasca sa-si petreaca
timpul numai in preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alti copii, inseamna a-l lipsi
de bucuriile vietii. Nici un copil nu poate sa creasca sanatos, sub aspectul intelectual si moral, daca nu se
dezvolta in colectiv si prin colectivul de copii.
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
CEI SAPTE ANI DE ACASĂ.
PROF. INV. PRESCOLAR - DĂSCĂLESCU MARICICA
În copilărie pot fi întâlnite primele îndemnuri timide spre devenirea lăuntrică; primele fundamente
ale caracterului religios-moral sunt sădite în cadrul familiei creştine. Este extrem de important să acordăm
o atenţie deosebită educaţiei religioase a copiilor încă de la vârsta fragedă. Cu privire la la acordarea
educaţiei religioase încă din fragedă pruncie, Sfântul Ioan Gură de Aur aprecia: „cum se va deprinde copilul
de mic, aşa va rămâne şi când se va face mare; ca şi copacul pe care de-l va îndrepta cineva când e mlădiţă,
rămâne drept; iară de-l va lăsa strâmb, când va creste nu l va mai putea indrepta’’.Copilul, constituie un
teren favorabil pentru primirea normelor şi conduitelor religioase, totodată copilul este receptiv la credinţa
în miracole. Prin imitare el va primi credinţa practicată de părinţii lui: “credinţa nu se memorează se
deprinde” 1. Se pare că, la copii, sentimentul religios se manifestă înaintea apariţiei unei gândiri religioase.
Psihologii A. Godin şi M. Hallez au stabilit prin cercetările lor că în primii ani de viaţă „există anumite
corelaţii între imaginea părinţilor şi paternitatea divină.
Un rol covârşitor în educarea moral-religioasă a copiilor îl constituie mediul familial. Multe dintre
actele comportamentului religios se formează prin contaminare, prin observarea şi imitarea a ceea ce fac
părinţii. În familiile de credincioşi „educaţia religioasă a copiilor se va realiza implicit prin difuziunea
convingerilor şi prin participarea în comun la manifestările religioase” 2.
De la trei, patru ani copilul se fortifică spiritual, i se amplifică puterea de discernământ şi înţelegere.
Predomină cunoaşterea de tip intuitiv şi, drept urmare, mediul educativ trebuie să fie cât mai bogat în stimuli
cu caracter religios. Este recomandabil să fie stimulaţi factorii interni care contribuie la trezirea atenţiei, cel
mai important fiind interesul. După vârsta de patru ani copilul începe să-şi pună unele întrebări: de ce asta?
de ce aşa? etc. Apare dorinţa de cunoaştere. Important este ca părintii, educatorul, să dea un răspuns clar şi
concis pentru fiecare întrebare. Ideile abstracte vor fi mediate prin imagini.
Reţinem faptul că în jurul vârstei de trei ani apar şi se conturează primele trăiri religioase; Aducerea
copilului la Biserică şi împărtăşirea lui cu Sfintele Taine lasă amintiri şi amprente asupra lui care îl vor
marca toată viaţa. În urma experimentelor sale, Jean Piaget vorbeşte despre un fel de iluminare a copiilor.
Educaţia religioasă pentru copiii din şcoala primară va fi realizată prin mijloace şi procedee adecvate şi se
realizează de personalul didactic calificat (profesorii de religie). Desigur, alături de profesorul de religie,
este necesară şi implicarea preotului paroh, precum şi a familiei. Fără renunţarea la instruirea religioasă
făcută de familie şi preotul paroh (mediul eclesial) -vor avea un impact mai puternic asupra personalităţii
şi formării religioase a copilului.Folosirea unor metode şi procedee adecvate de prezentare a mesajului
catehetic facilitează apropierea şi colaboarea între profesor şi elev. La vârsta de 7-10, ani copiii încep să îşi
aleagă modele şi se raportează la ele până în cele mai mici detalii. Acest lucru atrage după sine o mare
responsabilitate atât pentru părinte cât si pentru profesor,apropiaţi .
Intr-o epocă in care descentrarea valorica persista şi se adânceşte, regândirea componentelor
educaţiei si a ponderii acestora este mai mult decât necesară. Pledoaria pe care o fac pentru realizarea
educaţiei religioase pleaca de la credinţa că educaţia este o opera de spiritualizare care nu atinge
plenitudinea daca lasă pe dinafară una dintre componentele ei fundamentale.
„Cei şapte ani de acasă“ ar trebui să fie anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară
vieţii în lume’’ 3 E foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi.
Dacă frumuseţea şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, în educaţia copiilor, părinţii sunt rânduiţi de
Dumnezeu să deţină rolul principal.
Una dintre marile crize ale zilelor noastre este lipsa de modele vii. Tinerii simt nevoia să imite, să
copieze anumite gesturi şi atitudini. Dar, din nefericire, modelele pe care le imită tinerii de astăzi sunt
exemple de rătăcire şi de deviere de la viaţa cuviincioasă. Nu ar fi nimic rău să aibă ca model un actor sau
un cântăreţ care duce o viaţă curată, care are un mesaj bun, folositor pentru oameni. Puţini părinţi ştiu să
Preot E Timiadis, Preot, Parohie, Înnoire, Sophia, Bucureşti, 2001
C Cucos,., Educaţia religioasă. Conţinut şi forme de realizare, EDP Bucureşti.
3
Adriana Deculescu, Viata si dragostea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1990
1
2
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păstreze un echilibru: unii sunt prea îngăduitori, alţii prea aspri. A fi părinte nu este o meserie pe care o
înveţi vrei nu vrei.
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FAMILIA, PIATRA DE TEMELIE IN EDUCAȚIE
REALIZAT DE PROF. INV. PREȘCOLAR DASCALU LENUȚA
GRADINIȚA NR. 21 DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE ,,A. S. PUȘKIN” BRAILA
Consider că educația în familie este deosebit de importantă, deoarece familia este locul în care copiii
primesc rădăcini pentru a crește și aripi pentru a zbura mai departe. În familie învățăm pentru prima dată
ce este lumea, ce este bine și ce este rău, iar familia rămâne baza construcției pe care se cladește viitorul
unui tânăr.
Deja la vârsta preșcolară, familia formează la copil o cultură estetică. Încă din copilărie, părinții învață
un copil să se bucure de zâmbetul mamei, de o jucărie frumoasă, de o floare, de o pasăre, de o muzică
frumoasă, de o carte interesantă, de un act uman pozitiv. În educația estetică, este important să îi învățați
pe copii nu numai să se bucure de frumusețea care îi înconjoară, ci și să o înțeleagă și să aibă grijă de ea în
natură, acțiuni, fapte și gânduri specifice.
Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de
viața copilului. De la ce mănânca zi de zi copilul, cu ce se îmbracă, la ce tip de informații este expus, prin
ce stări emoționale trece, în ce activități este implicat, la ce grădiniță merge. Rolul mamei și al tatălui sunt
diferite în dezvoltarea copilului și în modelarea personalității sale. Mama are rolul de a-l proteja pe copil,
în timp ce tatal are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru confruntarea de mai târziu cu lumea, cu viața. Ambii
părinti sunt un model pentru copil și această diferenţă aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i
experienţe variate.
Ingredientele necesare pentru o implicare sănătoasă în dezvoltarea copiilor sunt: iubirea focalizată pe
copil, necondiţionată şi manifestată în mod sănătos, inclusiv manifestarea grijii şi a interesului pentru tot
ce i se întâmplă şi ce trăieşte copilul; stabilirea limitelor, discutarea şi agrearea regulilor; comunicarea
consistentă, exprimarea deschisă şi asertivă cu copilul şi cu alți membri ai familiei; Cercetările arată că
prezența ambilor părinți, în egală măsură în creșterea, educația și dezvoltarea copiilor, asigură succesul
dezvoltării acestora.
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.
Totul se începe şi se învaţă mai întâi în familie. Dacă un copil 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…
Se spune ca ,,meseria” de părinte este cea mai grea și puțini părinți sunt cei care se străduiesc să o
învețe în mod sistematic, de aceea copiii ajung introvertiți și retrași, creandu-și prieteni imaginari cu care
să vorbească și cărora să le povesteasă problemele, trăirile și emoțiile care îi copleșesc uneori.
Așadar familia este piatra de temelie în creștera, formarea și educarea copilului preșcolar, viitorul
adolescent sănătos și fericit.
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. INV. PRIMAR DASCĂLU MONICA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,N. I. JILINSCHI” VERNEŞTI
Expresia „Cei şapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și
atitudini acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea
achizițiilor”, fiind de asemenea una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o
capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor valori.
În orice societate, familia, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, deoarece
ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căreia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale. Ei sunt
primii educatori din viața copilului, educația primită de acesta până la șapte ani fiind determinantă pentru
dezvoltarea sa ulterioară, deoarece, în primul rând, aceasta reprezintă cadrul existenței biofizice al
dezvoltării copilului. Principalul obiectiv al familiei trebuie să fie păstrarea sănătății, creșterea normală și
călirea organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltării fizice armonioase înseamnă
asigurarea unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, activitate, joc, plimbare, masă.
Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, furnizându-i primele repere de orientare în
lume, primele informații și invățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele
sfaturi, norme și reguli de conduită. Creșterea și educarea copilului, ceea ce înseamnă „bun” pentru el, se
află într -o dinamică permanentă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta. Părinții trebuie să devină
conștienți de influiența pe care o exercită în viața copilului, să cunoască faptul că educația dată propriului
copil este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de celelalte, iar copilul trebuie
pregătit corespunzător. Începând cu primii ani de viață, copilul preia de la părinți gesturi , atitudini, limbajul,
exemple de comportament pozitive ca: sârguința, cinstea, politețea , sociabilitatea, inițiative creatoare,
dispoziția de colaborare. Toate acestea cer calmitate, înțelegere, răbdare, dragoste față de copil. Dragostea
de „bine”, de adevăr are nevoie mai ales de acțiune , de descoperire a virtuților de către copil.
Părinții copilului trebuie să conştientizeze rolul deosebit de important pe care îl au în formarea
personalității copilului, pentru care sunt direct răspunzători. Până la intrarea în gradiniță/şcoală, copilul
copiază comportamente, reacții, atitudini ale familiei din care face parte. De aceea, este foarte important ca
părinții să manifeste un comportament civilizat, agreabil.
,,Cei şapte ani de acasă” ar trebui să reprezinte bagajul de bune maniere care se învață încă din
copilărie. În ziua de azi, în multe familii, copilul este dus la creşă/grădiniță de la vârste din ce în ce mai
fragede (doi-trei ani). Acest lucru nu trebuie să minimalizeze rolul deosebit de important al familiei în
educația celor mici. Nu trebuie să ne bazăm doar pe ceea ce copilul primeşte aici, în materie de educație.
Educația începe acasă, se continuă şi în mediul educațional instituționalizat (creşă/grădiniță/şcoală), dar
trebuie să ținem cont de faptul că ideal ar fi ca şcoala să îi instruiască pe copii în multe domenii ştiințifice
şi doar să întărească ceea ce copilul primeşte de acasă în materie de valori şi principii morale.
Educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil şi
părinți, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează și pe care le transmite copilului.
Sunt părinți care muncesc de dimineața pană seara pentru copiii lor, dar sunt total străini față de nevoile
reale ale acestora. Din dorința de a le asigura copiilor tot ce lor le-a lipsit, părinții îi condamnă la o viață
înconjurată de lucruri scumpe și strălucitoare, dar fără adevărate valori. Cei 7 ani de acasă reprezintă o
oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a copilariei.
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Psihologii susțin că nu există o limită de vârstă până la care bunele maniere se pot învăța, însă, cu cât
lecția bunei-cuviințe și a menajării sensibilităților celor din jurul nostru este începută mai devreme, cu atât
e mai bine pentru constituirea zestrei educaționale a copilului!
Uneori este greu să insuflăm copilului comportamentul pe care ni-l dorim pentru că sunt și zile în
care totul pare în zadar și că tot ce ai încercat să-l inveți pe copil pare să nu lase urme, dar în final exemplul
personal și efortul susținut nu vor ezita să dea roade.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. INVAȚAMANT PRIMAR, DASCĂLU SILVIA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 33, GALAȚI
,,Copiii spun ce aud și fac ce văd. Părinții se pot vedea în copiii lor, ca într-o oglindă, pe ei înșiși.,,
Jurnalul unei mame
Un rol important în modelarea personalității copilului îl are mediul social din care acesta face parte.
Familia oferă condițiile dezvoltării micuțului. Este mediul de construcție a persoanei și reprezintă temelia
evoluției ulterioare. Dezvoltarea fizică, morală, intelectuală, psihică, ,,zestrea genetică,, și nu în ultimul
rând conturarea caracterului sunt influențate de familie.
Pentru a-i asigura o dezvoltarea fizică armonioasă copilului, părinții trebuie să-i ofere condiții
adecvate de viață, învățare, odihnă, joc, mișcare și de sănătate. Primele deprinderi de igienă și ,,cei șapte
ani de acasă,, se stabilesc în familie.
Educația psiho-socială se conturează tot în mediul familial. Puterea exemplului pozitiv al părinților
are un rol deosebit în evoluția psihică a copilului. În familie copilul este monitorizat, încurajat și sprijinit,
după caz, în educația lui intelectuală și morală, spre formarea unui comportament ales. Acasă copilul trebuie
să se bucure de atenție, înțelegere,încredere, dragoste, empatie și respect. Implicarea familiei în dezvoltarea
copiilor presupune afecțiune, interes pentru tot ce trăiește acesta, stabilirea regulilor, comunicare, ș.a.
Studiile demonstrează că ambii părinți trebuie să contribuie la buna creștere și dezvoltarea copilului.
Meseria de părinte nu este deloc ușoară. Ea impune interacțiunea pozitivă cu copilul pentru a-i
înțelege nevoile și a răspunde fără întărzieri întrebărilor sale. Este indicat să i se ofere ocazii de
recompensare, de afirmare a pasiunilor și a preferințelor sale. Mai mult decât atât, problemele personale și
povara grijilor nu-și au locul în prejama copilului. Timpul petrecut cu acesta este foarte valoros pentru el.
Modelul exemplului personal pozitiv nu trebuie să lipsească din această strategie. Acesta îi va arăta
micuțului calea cea mai sigură de învățare. Din mediul familial unde se practică violența provin copiii
violenți. Se recomandă evitarea tonului ridicat, a jignirilor, a pedepselor și a comparațiilor cu alți copii și
încurajarea micuților spre a-și dezvolta stima de sine prin aprecierea pozitivă și acordarea de stimulente.
Părinții sunt primii profesori și au o mare responsabilitate în acest sens întrucât ei reprezintă modelul
copiilor. Educația primită în familie lasă amprente pentru totdeauna deoarece copiii își iubesc sincer
părinții, îi admiră și devin oglinda lor.
Pe perioada școlarității familia rămâne partenerul principal în dezvoltarea personalității copilului .
În lipsa implicării acestui partener poate apărea insuccesul școlar. În prezent relația familie-școală a devenit
o prioritate.
Deprinderile morale precum, politețea, respectul, sinceritatea, altruismul, ș.a. se formează cu
sprijinul modelului parental.
,,Cei șapte ani de acasă ,, reprezintă rezultatul implicării familiei în educația copilului și influențează
prezentul și viitorul acestuia .

815

STUDIU DE SPECIALITATE
EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROFESOR FĂNICA DAVID
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,EMIL ATANASIU” GAROAFA, VRANCEA
Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme
şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. Influenţele
educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin acţiuni mai mult sau
mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul
socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău.
În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relaţii juste între membrii familiei. Ceea
ce trebuie să caracterizeze relaţiile dintre părinţi şi copii este stima reciprocă dintre aceştia, dragostea
părintească raţională faţă de copii,consecvenţa şi unitatea cerinţelor pe care le formulează părinţii şi ceilalţi
membri ai familiei faţă de copii,exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile şi faptele lor, încât
devin pentru copii un exemplu de urmat.
Desigur,părinţii îşi iubesc copiii, le poartă de grijă,muncesc pentru ei şi participă la toate bucuriile şi
supărările lor, dar această dragoste nu trebuie să fie oarbă. Părinţii care se manifestă astfel faţă de copiii lor,
îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile, nu se bucură de nici un fel de respect şi autoritate în faţa
acestora.
Educaţia primită de acasă depinde de câţiva factori foarte importanţi: relaţia afectivă dintre copil şi
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite
copilului. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Ei
au nevoie să se simtă iubiţi şi protejaţi, iar această idee de siguranţă le creează deschiderea spre învăţarea
şi asumarea regulilor de comportament.
Copiii care se simt apreciaţi şi trataţi cu atenţie şi respect de părinţi percep în mod pozitiv regulile
transmise de aceştia. Mai mult de atât, ei realizează că părinţii le acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea
ce ei simt şi fac. De asemenea, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere,
face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. Copiii sunt întotdeauna mai receptivi atunci când
părinţii le oferă o îndrumare iubitoare, ei se dezvoltă prin îndrumare, gestionarea emoţiilor, a
comportamentului şi dezvoltarea măiestriei, nu prin control, care aduce obedienţă de moment.
Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în
lumea lor, iar ei într-a noastră. Un copil privat de joc va avea carenţe în structura personalităţii, chiar dacă
ulterior se va interveni prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.
Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează
anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor,
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
Comportamentul părinților față de copil reprezintă o etapă principală în dezvoltarea normală a
stadiilor de viață a copilului. Fiecare părinte și-ar dori ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună
purtare în toate contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita
celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.
.Pentru copil, părinţii sunt modele. Nu putem să-i cerem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el
aude în mod repetat certuri între părinţi. Nu este eficient să -i atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la
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magazin dacă în familie acest cuvânt nu este unul uzual. Cheia către adaptarea copilului în societate sunt
educaţia, bunele maniere și regulile morale
Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, oferindu-i primele repere de orientare în
lume, primele sfaturi, norme și reguli de conduită. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia
către adaptarea copilului în societate
Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra
copilului. Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi
aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare
şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului;
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă). În felul acesta,
copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale pe care le iniţiază
în mediul său.
Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere sentimentul de siguranţă,
stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce coerenţă, disciplină în planul
mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă sănătos.
Relația dintre părinte şi copil trebuie să se bazeze pe tolerantă şi nu pe agresivitate, forţă. Limitele
toleranţei trebuie, totuşi, să se situeze la nivelul la care să nu devină nocive pentru copil şi să nu se
transforme în nepăsare, indulgenţă necondiţionată.
Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul
potenţial de schimbare.

2006.
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE
“CEI 7 ANI DE ACASĂ”
PÎP. DAVID MIHAELA
SCOALA GIMNAZIALA “GHEORGHE SĂVINESCU”,
LOC. CRACAUL NEGRU, JUD. NEAMT
Una dintre problemele importante ale invăţământului in această etapă de schimbare si modernizare
rapidă o reprezintă parteneriatul dintre şcoală şi familie. Familia, prima şcoală a vieţii este cea care oferă
copiilor primele cunostinţe, primele deprinderi, dar si primele modele comportamentale, echivalentul
psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial.
Ca prima verigă a sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare si diverse.
Intrebarea care se pune este ,daca familia de astazi mai are timpul fizic pentru indeplinirea
responsabilităţilor educative, dacă este pregătită sa activeze constant ca un factor educativ.
Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse să-şi indeplinească în mod constant
responsabilităţile educative faţă de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieţii zilnice, minimalizand rolul de
factor educativ.La alte familii, desi doresc să asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregătirea
psihopedagogică, experienta.
Părinţii trebuie să-şi intărească fundamentarea relaţiilor pe baza dragostei lor faţă de proprii copii şi
pe dorinţa lor ca aceştia să aibă performanţe si succes in viaţă. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu
cunosc personalitatea propriului copil. Educatia copilului este factorul principal care dezvolta
personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre parinti intelegere si acord in diferite probleme
si de aici decurg normal si celelalte.
Pentru a fi un părinte bun, nu există un standard care trebuie îndeplinit, însă ignorarea propriului
copil şi a problemelor sale nu ţin de atitudinea unui părinte model. Familia este prima instanţă educativă
care are o influenţă extrem de puternică asupra individului. Părinţii au un rol important în formarea socială
a copilului şi asigurarea unui echilibru emoţional şi afectiv.
Tendinta societatii actuale este de a se baza in mod special pe grupul mic format din mama , tata si
copii .Parintii sunt cei care contribuie la viitorul statut de adult al copilului.
Rolul protector al parintilor se desfasoara atat in casa cat si in afara ei; spre exemplu: o mama care
trece strada cu copilul de mana , are rol protector in fata factorilor externi, ea evitand pe aceasta cale un
eventual accident care ar putea pune in pericol viata copilului.Mentinand presiunile externe la un nivel
compatibil cu gradul de rezistenta a copilului si amplificand mijloacele de actiune ale acestuia in proportie
inversa cu eficacitatea lor obiectiva, familia permite copilului sa traiasca cu adevarat si sa aiba explicatiile
de care are nevoie.S-a ajuns la concluzia ca parintii sunt cu adevarat consacrati copilului lor ,mai mult decat
ar putea fi un educator tocmai datorită sentimentelor de afectiune care ii leaga de copii. Datorita
interrelatiilor foarte intense dintre membrii unei familii, privarea de afectiune este ca si lipsa alimentatiei
pentru copil.Formarea si informarea sentimentala se elaboreaza dupa caracterul relatiilor traite de copil si
al interactiunilor la care el asista mai mult sau mai putin implicat.Prin familie copilul participa la o viata
sociala intensa si variata inainte ca el sa fie constient de propriile sentimente.Comportamentul membrilor
unei familii este influentat de opinii, prejudecati, credinte,etc lucruri care-si pun amprenta asupra copilului
ce il ingrijesc.
Familiile sunt necesare deoarece personalitatea umana nu e nascuta, ci formata.Unul dintre
sentimentele foarte importante oferite de familie copilului este sentimentul de siguranta.Familia este cadrul
relativ stabil si coerent in care anxietatea copilului provocata de incapacitatea lui de a raspunde multitudinii
de factori interni si externi ce-l asalteaza este redusa considerabil.Pentru un copil a se simti acceptat mai
intai de toate inseamna a se simti iubit.Spre exemplu copilul mic va simti acestea prin calitatea hranei si a
ingrijirilor care i se ofera.Dragostea nu poate fi pentru un copil abstracta, ea trebuie dovedita; trebuie sa i
se acorde timp pentru a povesti toate framantarile lui, pentru a te juca ,parinte fiind, cu el .A iubi si a arata
ca iubesti inseamna totodata a face ceva pentru acela pe care il iubesti si prin placerea pe care i-o oferi sau
prin serviciul pe care i-l faci .
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Exercitarea autoritatii adulte comporta un nedezmintit aspect pozitiv , chiar din punctual subiectiv al
copilului. A fi acceptat de grup inseamna si a cunoaste regulile si dispozitiile acestuia. Copilul care isi
regleaza functiile naturale si se conformeaza asteptarilor mamei face astfel un pas spre socializare. Copilul
are nevoie sa stie clar ce este permis si ce este oprit.Pentru un copil a trai inseamna a acumula experinte , a
se diferentia de ceilalti si a deveniel insusi .Aceasta constientizare a valorii de sine este foarte importanta
si trebuie sustinuta atât de familie cât şi , mai târziu, de şcoală. S-a demonstrat că stilul educativ cel mai
eficient din punctul de vedere al reuşitei şcolare îl constituie stilul autorizat, adică o combinaţie nuanţată
şi flexibilă între afecţiune şi susţinere parentală(încurajări, sfaturi, poate şi unele recompense ) a activităţii
şcolare şi controlul acestei activităţi, formularea unor norme clare şi ferme de conduită în interiorul, dar şi
în afara familiei.
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ROLUL PĂRINȚILOR ȘI A PROFESORILOR ÎN EDUCAȚIA COPIILOR
PROF. DEÁK-ALBERT-TÓTH MELITTA
ȘCOALA GIMNAZIALA ” TUROCZI MOZES”, TG.SECUIESC
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
În familie, copilul învață normele de conduită cum ar fi salutul, comportamentul cu prietenii,
comportamentul în public, cum să ne comportăm la masă, înțelegerea normelor sociale, recunoașterea
greșelilor și multe alte comportamente atât de importante pentru ca el să devină un adult responsabil.
Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către captarea copilului în societate.
Familia este cea care oferă copilului primele informații despre lumea ce-l înconjoară, primele norme
și reguli de conduită , dar și climatul socio- afectiv necesar trebuințelor și dorințelor sale.
Prezența părinților în viața copilului este deosebit de importantă, aceștia devenind un model de urmat.
Copilul are tendința de a imita părinții.
Copiii au nevoie de un mediu ordonat, care să le ofere sentimentul de siguranță, stabilitate, căldură,
protecție din partea familiei.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic și afectiv, atunci pe viitor va apărea
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile
sale forțe, dar va apărea și acel sentiment de rușine.
Familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume și să îi arate ce e bine și ce e rău.
După ce ajunge la vârsta preșcolară, educația copilului se împarte între familie și dascăli, care
urmează să modeleze ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv- educativ
care au scăpat până la această vârstă și să-l ajute pe copil în înțelegerea și lămurirea unor probleme.
Dacă școala și familia lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Colaborarea dintre
școală și familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ține de orientarea
copilului ci și înarmarea părinților cu toate problemele pe care le comportă această acțiune. O bună
colaborare între familie și școală 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.
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.
Cu cât relația de colaborare este mai strânsă, cu atât parteneriatul dintre școală și familie va fi mai
eficient, centrul acestui parteneriat fiind copilul. Relația de comunicare, cooperare și colaborare dintre cadre
didactice și părinți se dezvoltă prin munca acestora împreună, în cadrul procesului instructiv educativ.
Participarea părinţilor şi a altor rude ale copiilor la serbări, aniversări, excursii, vizite este foarte
importantă ȋn desfăşurarea optimă a activităţii propuse.
Astfel, în cadrul serbărilor copiii primesc sprijinul familiei pentru a ȋnvăţa poeziile, rolul dat de cadrul
didactic. Prin urmare, copiii vor recita expresiv poezia ȋnvăţată și vor intra ȋn pielea personajului pe care ȋl
interpretează. Micii artişti vor fi ȋmbrăcaţi corespunzător, vor avea o zi festivă și vor fi ȋn centrul atenţiei
familiei lor. Astfel copiii vor şti sigur că sunt importanți în viaţa părinților şi se bucură de iubirea lor.
Când se organizează excursii, vizite, plimbări, participarea părinților este foarte importantă,
deoarece siguranța copiilor în timpul deplasărilor este primordial. Părinții pot contribui la organizarea și
la sponsorizarea acestor activități, se pot implica în supravegherea copiilor, trăiesc emoții pozitive alături
de ei și le oferă modele de comportament.
Momente frumoase, de cunoaștere reciprocă și implicare în procesul educativ sunt sărbătorirea
împreună (familie, copii, cadru didactic) a unor evenimente, aniversări, onomastici.
Ne bucurăm de sprijinul părinților când întreprindem vizite la locul de muncă al acestora, deoarece
elevii vor cunoaşte specificul unor profesii și competenţele necesare practicării acestora. În acest caz,
părintele poate fi ghidul acestor acțiuni.
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Indiferent de specificul activităților extrașcolare este important ca acestea să-i adune pe dascăli,
părinți și elevi pentru a coopera, a colabora, a lucra împreună, nu doar pentru a-și prezenta experiențele.
Pentru a primi sprijin din partea părinților în organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare e
necesar să ținem cont atunci când stabilim calendarul activităților de disponibilitățile de timp ale acestora,
de specificul activităților din comunitate, de posibilitățile de acțiune și interesele lor. În acest fel crește
substanțial implicarea sistematică în viața școlii a familiei, în interesul educării integrale și integratoare a
elevilor.
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.
În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop –
formarea personalităţii umane integrale şi armonioase.
BIBLIOGRAFIE
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ROLUL EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
PROF. DEMETER GYÖNGYI-ILEANA
GRADINIȚA CIMBORA BARAOLT, JUD. COVASNA
Copilul se naște în cele mai bune cazuri într-o familie. Fiecare familie are valori, legi, și reguli
nescrise după care trăiesc și își cresc copiii. Părinții vrând-nevrând sunt modele pentru copiii lor.Pot fi
modele pozitive sau negative. ”Cei șapte ani de acasă” - auzim frecvent de la adulți, când ne întălnim cu
copii neastămpărați pe stradă, în magazine, pe autobuze, cu adolescenți needucați, dar și cu adulți care au
comportamente nedorite, jignitoare. Auzim aceste cuvinte și în sens pozitiv, când tinerii ajută pe cei bătrăni,
există ajutorare pentru cei nevoiași, se întemeiează familii cu comportamente pozitive în societate, cu copii
bine crescuți, iubitoare. Ficare părinte își pune întrebarea: Oare copilul meu va fi capabil în viață? Va fi un
adult responsabil? Va fi un adult fericit? Teoretic fiecare părinte ar vrea, ca copilul lui să fie fericit. În trecut
valorile, legile, regulie în familie ereau altfel decât azi. Familiile trăiau după legi simple. Fiecare membru
al familiei avea responsabilitățile, sarcinile lui. Tații lucrau, mamele își creșteau copiii.Știau din instinct, că
iubirea, relațiile interpersonale,respectul, voia bună le ajută în viață. În aceste familii, mai ales, dacă erau
mulți copii, copiii primeau modele pozitive de la părinți, dar și de la frații mai mari. Aceste modele s-au
transmis generațiilor tinere : respectul, iubirea pentru semeni, ajutorare între oameni, iubirea pentru muncă
. Comunicarea între membrii familiilor era normală, locuind toți în spații mai mici, și seara fiind împreună
toată familia. comunicarea,poveștile, cântecul, dansul popular era farmecul întălnirilor de familie, dar și a
sărbătorilor.Aceste modele au ajutat pe copiii de demult, să devină adulți mai responsabili, beneficiind de:
”Cei șapte ani de acasă”. Azi,trăim într-o lume în, care ficare om își caută existența .Au apărut multe tipuri
de familii: în unele ambii părinți lucrează, în altele părinții nu au locuri de muncă, sau sunt nevoiți să lucreze
în srăinătate.Au apărut bogații, și oamenii săraci, mai evidențiat. Din perspectiva copiilor ambii sunt
negative, deoarece părinții mai înstăriți material, din lipsa timpului le oferă copiilor obiecte, lucruri
materiale, Bonele au grijă de ei, lipsind modelul, iubirea părinților. Fără iubirea părinților cresc și copiii a
căror părinți sunt în străinătate.Acești copii prezintă de multe ori probleme de comportament în grădinițe,
școli. Se poate vorbi și despre familiile ”normale” din această societate. În zilele noastre dezvoltarea
tehnicii, apariția televizorului, compiuterului a schimbat viața oamenilor. Bogați, sau mai săraci, orășeni,
sau săteni, toate familiie trăiesc cu tehnica în casă. Televizorul, internetul ne dă informații, dar au o influență
negativă asupra relațiilor interpersonale cu familia, mediul înconjurător. În familie fiecare membru își
petrece timpul liber cu mașinăria lui. Părintele nici nu se întălnește cu adolescentul, deoarece el nici nu iese
din cameră, stând toată ziua în fața compiuterului. Tata se uită la televizor, copilul mic ori la televizor, ori
se joacă la compiuter. Se întămplă deseori, că mama nu are timp pentru familie, pentru, că are filme zilnice,
sau stă pe internet. Astfel familia se izolează, nu numai între ei, dar și de la prieteni, rude, părinți. Se pune
întrebarea: Ce se poate face în această societate, care devine bolnavă? Ce modele primesc copiii în zilele
noastre? Ce fel de adulți vor deveni ei? Ce efect vor avea :”Cei șapte ani de acasă” primiți? După părerea
mea, ca mamă, ca pedagog baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă
cu părinţii. "Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă
încredere în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi
creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul OanaMaria Udrea. Rolul pedagogilor,al educatoarelor mai ales este foarte important în societatea de azi.Părinții
trebuie să conștientizeze, că cei șapte ani de acasă, adică primii șapte ani din viața copilului sunt primordiali,
pentru dezvoltarea personalității copilului. Părinții trebuie să fie educați, ajutați, îndrumați. Există mai
multe metode: Ședințe cu părinți clasice, sau interactive, activități cu părinții, vizite la domiciliu,
parteneriate, cursuri pentru părinți, întălniri private cu părinții. Activitățile interactive cu părinții pe această
temă le familiarizează pe părinții, cu influența familiei asupra formării personalității copilului.Părinții au
posibilitatea să formuleze întrebări, dar și să-și spună părerea despre o anumită temă. La aceste activități
părinții auzind opinii, și păreri subiective, dar și experiențele celorlalți poate aplica la educarea copilului
său. Jocurile dramatice, și experiențiale folosie la aceste activități cu părinții contribuie la cunoașterea de
sine, cunoașterea copilului.În joc totul este posibil: părintele devine copil, care este sincer, voios,
conștientizează greșelile, dar găsește și încrederea în sine, conștientizând, că face bine. Copilul este o
comoară. Poate să fie foarte iubitor, drăgălaș, dar și obraznic, și obositor. Educația copiilor poate fi o
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plăcere, dar poate fi și dificilă. Uneori părinții sunt neputincioși, dezamăgiți,frustrați, mai ales când copilul
are un comportament nedorit. Aceste sentimente se oglindesc în comunicarea între pedagog și părinți. În
acest sens, a fost realizat Programul Național de educație a părinților: “Educați asa!”, implementat in țara
noastră de Reprezentanța UNICEF, prin Fundația “Copiii nostri”, în colaborarea cu Ministerul Educatiei si
Cercetarii. Acest program fost primit cu interes si simț de răspundere de cadrele didactice si iubit, apreciat
de către părinți. Cursul a fost conceput cu un scop strict delimitat, pentru un grup țintă, și cuprinde 5 şedințe.
Cursul vizeaza formarea abilitatilor parintilor pentru a stimula comportamentul pozitiv al copilului cu
diferite metode, a stabili reguli și limite în familie: Prin lecții, jocuri, activități interacive, comunicarea în
activități cu colegii, observarea copiilor acasă, vizionarea filmulețelor didactice, ascultarea părerilor,
impresiilor, experiențelor celorlalți părinții vor învășa să fie consevcenți, vor căpăta experiența de a evita
manifestările nedorite ale copilului, și de a înțelege, că pedeapsa drastică nu înseamnă rezolvarea
problemelor, pentru că există metode mai eficiente; ca izolarea, sau retragerea atenției. Aceste cursuri sunt
foarte eficiente. În timpul cursurilor se leagă prietenii, relațiile interpersonale între copil-mamă, părintepărinte, pedagog-pedagog de îmbunătățesc, părinții devin mai atenți la copii, le apreciază mai mult ceea ce
este pozitiv și contribuie mai mult la educarea lor. Oricând și oriunde se evidențiază zicala ”Cei șapte ani
de acasă”- Pentru o societate sănătoasă viitoare este nevoie de dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor
în familie și în societate.
BIBLIOGRAFIE:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI, Curriculum pentru învăţământul
preşcolar (3-6/7 ani), 2008
ROLUL
https://mecc.gov.md/sites/default/files/rolul_familiei_dezvoltarea_copilului_5.pdfFAMILIEI ÎN CREŞTEREA ŞI EDUCAŢIA COPILULUI-UNICEF
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ROLUL FAMILIEI ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI
PROF. ÎNV. PRIMAR, DAIA LAURA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,SF.APOSTOL ANDREI” BUZAU
Invăţământul 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.
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.
In 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.
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 asemanător. A pretinde că mamele sunt în
general înclinate spre supraprotecţie sau indulgenţă, iar taţii spre respingere sau autoritarism este o
exprimare cu totul simplistă. O observare mai atentă scoate în evideţă 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
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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 ,
portivit 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.
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.
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.

1981.
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FAMILIA
PROF. DALABAN ELENA,
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE MITROI”
Familia, după remarcile oamenilor înțelepți, a fost una dintre cele mai mari valori create de omenire.
Nici o națiune, nici o societate, nici o civilizație n-a putut exista fără familie.
Primele idei de educație familială, reprezentări despre dragoste, părinți, copii, bunei, străbunei s-au
format în pedagogia populară pe baza experienței de trai de multe secole. Ele se transmiteau din familie în
familie prin intermediul tradiților, ritualurilor național etnice, obiceiurilor, folclorului ce a dat posibilitatea
poporului de a se dezvolta. Putem spune cu siguranță că în pedagogia populară s-a determinat cu adevărat
o formă stabilă de educație, un sistem de reguli și norme de conduită întruchipate de codul etic, în tradiții
și obiceiuri.
Deci familia ocupă un loc deosebit în pedagogia populară, fiindcă în cultura tradițională a fost
apreciată ca un mediu natural ce determină ordinea educației, conținutul ei.
Una dintre cele mai cunoscute definiții aparține lui Murdock, care spune că „familia este un grup
social caracterizat printr-o locuință comună, cooperare economică și reproducere”.
În sens larg, familia reprezintă un grup social ai cărui membri sunt legați prin raporturi de vârstă,
căsătorie sau adopție și care trăiesc împreună, cooperează sub raport economic și au grijă de copii. În sens
restrâns, familia este un grup social format dintr-un cuplu căsătorit și copiii acestuia.
Analizând grupul familial în raport cu educația copiilor, se poate considera că familia reprezintă
unitatea socială constituită din adulți și copii, între care există relații de filiație naturală sau socială.
Familia este întâiul factor esențial al constituirii caracterului și de aceea se observă o legătură strânsă
între virtuțile acesteia și existența unor trăsături de caracter la copii. Un climat familial stimulativ, optimist,
calm, cald, cu modele de comportament pozitive și cu o autoritate parentală autentică stârnește calități
caracteriale pozitive ca: încredere în ceilalți, încrederea în sine, independență, optimism. În schimb, dacă
mediul familial este conflictual, tensionat, iar modele parentale sunt negative cu un stil tiranic de conducere
sau dacă familia este dezorganizată și limitează identificările copiilor generează în mod obișnuit trăsături
ca: agresivitate, docilitate, teamă, anxietate.
Relațiile fraternale, cât și poziția copilului în cadrul grupului fraților și surorilor au avut o mare
influență asupra personalității.
În acest sens, primul născut este devreme antrenat în responsabilități și activități care implică
supravegherea celorlalți astfel se pot dezvolta la el mult mai repede trăsături ca: responsabilitatea, calmul,
stăpânirea de sine dar în acealași timp și îngrijorarea, gelozia, neliniștea.
Cel mai mic dintre copii, care de multe ori este iubit și alintat de toți, poate fi în primejdie de a rămâne
nematurizat în confruntarea cu viața dar el mai poate deveni mai fără griji, ieșit din comun și chiar dispus
să fie de multe ori brav, curajos pentru a le dovedi celorlalți frați că el poate.
Copilul cel mijlociu, care s-a bucurat la început de atenția părinților, ca mai apoi să cedeze locul său
fratelui mai mic, poate avea mai multe dificultăți de a se acomoda deoarece, acesta, are la îndemână tiparele
oferite de copilul cel mare. Din cauza aceasta se pot întâlni la el frecvent trăsături ca: bună dispoziție,
optimism, calm, poate și relativă comoditate sau chiar lipsa dorinței de înfruntare.
Înconjurat de prea multe ori de un mediu supraprotectiv, copilul unic, riscă să ajungă capricios, egoist,
orgolios, individualist.
Modul cum se desfășoară diferite activități în cadrul familiei, stilul general de viață al ei, pot să pună
fundamentele unor trăsături caracteriale cum ar fi: spiritul de ordine, hărnicia, disciplina.
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SUPORT DE CURS
IMPORTANȚA EDUCAŢIEI TIMPURIE
PROF. DALIDIS POPESCU SIDONIA
CURS:
• ARGUMENT
• EDUCAȚIE. CONCEPT
• EDUCAȚIE TIMPURIE
• DEFINIRE
• PRINCIPII ȘI VALORI
• EDUCAȚIA CENTRATĂ PE COPIL
• SPECIFICUL DEZVOLTĂRII COPILULUI
• GRĂDINIȚA, UN MEDIU INCLUZIV
• ROLUL ADULTULUI ÎN DEZVOLTAREA GLOBALĂ A COPILULUI
• DE LA AJUTOR LA AUTONOMIE
• EVALUAREA DEZVOLTĂRII PREȘCOLARULUI
• GRĂDINIȚA, FAMILIA, COMUNITATEA – PARTENERI ÎN EDUCAȚIE
• EDUCAȚIA ȘI SĂNĂTATEA ÎN GRĂDINIȚĂ
• BIBLIOGRAFIE
ARGUMENT
Centrarea pe educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii este importantă deoarece aceasta este perioada
când copiii se dezvoltă rapid şi, dacă procesul de dezvoltare este neglijat în acest
stadiu, este mult mai dificil şi mai costisitor să compensezi aceste pierderi mai târziu.
Îngrijirea şi a protecţia copiilor în această perioadă sunt cheile care înlătură moartea, boala,
întârzierea în creştere, trauma, proasta alimentaţie, întârzierile de dezvoltare atâta timp cât ele asigură o
creştere sănătoasă, stima de sine şi abilitatea de a învăţa, lucruri care, în schimb, sunt cruciale pentru
pregătirea pentru şcoală, învăţarea continuă, eficacitatea programelor şcolare şi abilitatea viitoare a copiilor
de a contribui ca părinţi, actori economici şi cetăţeni. Astfel, acordarea unei atenții deosebite copiiilor cât
mai de timpuriu ne poate conduce, pe termen lung, la dezvoltare socială şi la realizarea susținută a
drepturilor copiilor.
Educația timpurie este cea mai importantă și mai complexă etapă în dezvoltarea copiilor, ea acoperă
intervalul de la naștere până în jurul vârstei de intrare a copilului în învățământul obligatoriu (de regulă, 6
ani) și reprezintă perioada în care au loc cele mai profunde transformări și achiziții fundamentale, aceste
schimbări și achiziții producându-se atât în cadrul familiei cât și in cadrul unor instituții precum creșele și
grădinițele.
Documentele Conferinţei Mondiale de la Jomtien (1990), care a avut ca obiectiv Educaţia pentru toţi,
reliefează faptul că învăţarea începe imediat după naştere şi se continuă pe toată durata vieţii. Cu prilejul
aceluiaşi eveniment, s-a ajuns la concluzia necesității corelării domeniilor sănătăţii, al nutriţiei şi igienei, al
protecţiei sociale cu sfera educaţiei, cu o educaţie bazată pe conceptul de dezvoltare cognitivă şi emoţională
a copilului, prin care se urmăreşte valorificarea la maximum şi în context optim a potenţialului acestuia.
James Hackman, laureat al premiului Nobel pentru economie în 2005, a elaborat un studiu asupra
investiţiilor în educaţie timpurie, folosind o formulă matematică care dovedeşte că investirea unui singur
dolar în educaţia timpurie are un beneficiu de 7 dolari, demonstrând astfel că cele mai rentabile investiţii în
educaţie sunt cele din educaţia timpurie.
Educația timpurie se bazează pe elemente specific precum:
• copilul este unic şi abordarea lui trebuie să fie holistă (comprehensivă sub toate aspectele dezvoltării
sale);
• vârstele mici recomandă o abordare integrată a serviciilor de educaţie timpurie (îngrijire, nutriţie,
educaţie);
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• adultul/ educatorul, la nivelul relaţiei didactice, apare ca un partener matur de joc, care cunoaşte
toate detaliile şi regulile care trebuie respectate;
• activităţile desfăşurate în cadrul procesului educaţional sunt adevărate ocazii de învăţare
situaţională;
• părintele este partenerul-cheie în educaţia copilului, iar relaţia familie – grădini
Prin urmare, acest interval de vârstă trebuie abordat cu toată atenția, dăruirea și profesionalismul celor
implicați în oferirea de servicii integrate de calitate. Acestea ar trebui să coreleze într-o manieră optimă
domeniile: sănătății, nutriției și igienei, al protecției sociale cu sfera educației, o educație bazată pe
conceptul de dezvoltare cognitivă, afectivă și socială a copilului, fără a se pierde din vedere, în toate
demersurile întreprinse, cele trei concepte integrate și multidimensionale: interesul superior al copilului,
starea de bine a acestuia bucuria și plăcerea de a învăța.
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ROLUL FAMILIEI IN DEZVOLTAREA COPILULUI
PROF. DAMIAN MARGARETA
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC ”DRAGOMIR HURMUZESCU”
DEVA, HUNEDOARA
Familia, știm cu toții, este instituția fundamentală în toate societățile, ea furnizează zestrea genetică,
exercită o influență adâncă asupra copiilor și creează condițiile dezvoltării fizice, emoționale, intelectuale
și modelează caracterul copilului, simțul moral, cel estetic, etc. Desigur că toți părinții își doresc să crească
copii sănătoși și fericiți însă pentru asta ar trebui să știe de ce are nevoie acesta pentru a crește frumos, care
sunt ingredientele care le asigură sănătatea și fericirea pe termen lung. Primii ani de viață constituie perioada
cea mai importantă de dezvoltare fizică și de construcție a personalității și inteligențelor când se construiește
simțul coerenței și primele modele ale relațiilor cu ceilalți. Totodată, este și perioada încercărilor, a testelor,
copiii confruntându-se cu stări emoționale puternice pe care nu știu să le gestioneze, este perioada care
pune bazele construcției personalității.
Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta direct, prin acțiuni
mai mult sau mai puțin dirijate, sau indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii familiei,
precum și prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduită oferite de părinți precum si
climatul socioafectiv în care se exercită influențele educaționale (“cei șapte ani de acasă” ) constituie primul
model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a
modului de comportare si relaționare in raport cu diferite norme si valori sociale. Este unanim recunoscut
faptul ca strategiile educative la care se face apel in familie, mai mult sau mai puțin conștientizate,
determină în mare măsură dezvoltarea personalității, precum și rezultatele școlare ale copiilor,
comportamentul lor sociomoral.
Cercetările specialiștilor în domeniu au ajuns la concluzia că există trei factori determinanți în
dezvoltarea personalității copilului: stimularea intelectuală, climatul emoțional și suportul parental
continuu. S-a constatat că există o corelație pozitivă puternică între coeficienții de inteligență înalți și
nivelul încurajării parentale, atmosfera familială și numărul cărților citite în familie. Educația copilului este
cea mai profitabilă investiție (în timp, atenție, înțelegere, dragoste) pe care o pot face părinții pentru ei.
Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relația părinte-copil căldura, structura și limite,
înțelepciunea de a transforma orice situație cotidiană, cât ar fi de negativă, de provocatoare, într-o lecție de
empatie, respect, înțelegere a nevoii care a creat acea situație. Ingredientele necesare pentru o implicare
sănătoasă în dezvoltarea copiilor sunt: iubirea focalizată pe copil, necondiționată și manifestată în mod
sănătos (inclusiv, manifestarea grijii și a interesului pentru tot ce i se întâmplă și ce trăiește copilul); setarea
limitelor, discutarea și agrearea regulilor; comunicarea consistentă, exprimarea deschisă și asertivă, cu
copilul și cu alți membri ai familiei; identificarea de gen pozitivă și coeziunea cu alți membri ai comunității
în care crește copilul. Cercetările arată că prezența taților și a mamelor în creșterea, educația și dezvoltarea
copiilor, în egală măsură, asigură succesul dezvoltării acestora.
Având în vedere că familia este cea care asigură și stabilește mediul de viață al copilului, aceasta are
un rol primordial în dezvoltarea fizică a acestuia prin asigurarea unor condiții optime pentru joc, învățare
și nu în ultimul rând mișcare, dezvoltându-se astfel capacitatea motrică a acestuia prin activități de mișcare
sau sport în aer liber. Nivelul de dezvoltare intelectuală a copilului poate fi măsurat prin limbajul acestuia,
precizia vocabularului și corectitudinea exprimării. Ca prim factor de educație, familia oferă copilului și
aproximativ 90% din cunoștințele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăiește, despre ocupațiile oamenilor etc.). Prin jocurile și activitățile desfășurate în mediul
familial se dezvoltă și procesele intelectuale al copiilor, spiritul de observație, memoria sau gândirea,
ajutându-i astfel să înțeleagă fenomene și fapte din mediul apropiat. Nu în ultimul rând, inteligența
emoțională este o calitate, o caracteristică a personalității care se dobândește tot prin educație încă din
primele luni de viață și ulterior pe întreg parcursul școlar. Viața în familie constituie prima școală, în acest
mediu copilul ar trebui să învețe să se cunoască, învață cum să simtă față de ceea ce i se întâmplă și cum
reacționează ceilalți la sentimentele lui; experimentează și recunoaște o gamă de sentimente și învață ce
posibilități de reacție există, învață să își exprime speranțele și temerile. Tot în familie, copilul își formează
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primele atitudini față de lumea din jur, de care vor depinde atât reușita lui școlară cât și, mai târziu, cea de
viață. Aceste ”cursuri” de dezvoltare a inteligenței emoționale se ”predau” prin intermediul modelelor pe
care, în primul rând, părinții și ceilalți membrii ai familiei (extinse) le oferă. Modul în care părinții își
tratează copiii, fie că este vorba de o disciplinare aspră sau de înțelegere, de reacții empatice, de indiferență
sau de căldură, are consecințe profunde și de durată pentru viața emoțională a copilului.
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EDUCATIA IN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR DAMIAN MARIA CATALINA
Toti parintii doresc sa isi creasca copiii fericiti si sanatosi, insa multi dintre ei nu cunosc nevoile unor
copii fericiti. In educarea copiilor mici parintii reprezinta un mijloc important de educatie, alaturi de scoala.
Familia reprezinta prima scoala a vietii, care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
Familia este 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 au in sarcina 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.
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 ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea
psihopedagogica, experienta.
Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si
pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu
cunosc personalitatea propriului copil. Educatia copilului este factorul principal care dezvolta
personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre parinti intelegere si acord in diferite probleme
si de aici decurg normal si celelalte.
Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
Un proverb spune :,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul”
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. DAMIAN SOICA,
LICEUL TEHNOLOGIC “CLISURA DUNARII” MOLDOVA NOUA
“Familia e o frânghie ale cărei noduri nu se desfac niciodată”. Proverbe spaniole
Aceasta are rolul de a asigura copilului mediul potrivit de viață, afecțiune, dragoste, protecție, să
reprezinte modelul de viață pe care copilul, încă de la naștere începe să și-l însușească, având un rol deosebit
în dezvoltarea socială, etică și emoțională a acestuia.
Indiferent de organizare, etnie, religie sau politică, instituția familiei este un sistem dinamic și
cunoaște transformări permanente. Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, iar
educația sa la nivel psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluția fizică, punând accentul pe educația
intelectuală, morală în scopul formării caracterului. Un rol important în evoluția psihică a copilului îl au
exemplele pozitive din familie.
Educația rămâne principalul mecanism de socializare, proces complex ale cărui rezultate sunt
deosebit de importante pentru fiecare societate. Principalele medii educaționale sunt familia, școala,
massmedia, organizațiile nonguvernamentale, biserica etc. Școala reprezintă principala instituție de educare
a tinerei generații, dar, alături de aceasta, un rol foarte important îl are familia, care reprezintă primul mediu
educational și, totodată acel mediu fără de care acțiunea școlii nu va avea succes.
Funcționarea familiei ca mediu afectiv, social, și cultural se bazează în mare parte pe comunicare.
Numeroase studii și cercetări au evidențiat rolul major al familiei în însușirea limbii, a diferitelor limbaje
(nonverbale) și în general a competențelor de comunicare cotidiană. Dobândind încă de la vârsta preșcolară
capacitatea de comunicare cu cei din jur, de exprimare a gândurilor, ideilor, impresiilor, copilul își formează
o bază pentru activitatea școlară și pentru viața socială.
În procesul instructiv-educativ, un rol important îl are limbajul, un mijloc de comunicare, dar și de
cunoaștere, deoarece prin intermediul lui se transmit cunoștințe și se lărgește orizontul copiilor cu noi
reprezentări.
În primul rând, ne formăm și evoluăm în sânul familiei. Pe drumul devenirii noastre, asimilăm nu
numai informații despre lumea din jur, ci și valori morale, dorințe ascunse, aspirații neîmplinite ale celor
pe care îi iubim. Cea mai puternică influență este exemplul personal. Modelul părintelui care găsește
satisfacții în profesia pe care o exercită te poate convinge să alegi aceeași cale. Uneori lucrurile funcționează
și invers. În locul exemplului de împlinire, părintele îți oferă propriul vis, pe care el nu a avut curajul sau
puterea să îl ducă până la capât.
În al doilea rând, educația aduce înțelepciune, dar aceasta are prețul ei. De aceea, înțelepții sunt mai
puțin fericiți, pentru că ei și-au găsit împlinirea în însăși înțelepciunea lor.
Educația este calea către perfecțiune. Ea îl scoate pe individ din starea de natură și îl introduce în
starea de cultură.
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STUDIU DE SPECIALITATE-COPILUL ESTE OGLINDA PARINTELUI.
DAN BIANCA-CRISTINA, PROF. INV. PRIMAR
Înainte de a emite opinii despre educația unui copil, este absolut necesar să privim înăuntrul nostru.
Obiceiurile, valorile noastre, prejudecățile și felul în care ne comportăm se reflectă în ”copia noastră fidelă”.
Și asta pentru că noi suntem cel mai bun exemplu pentru copiii noștri. Ei ne preiau comportamentele, se
identifică cu noi, ne imită. Expresia „cei șapte ani de acasă” are o valoare incontestabilă și inestimabilă,
deoarece până la șapte ani modelarea copilului stă în mâinile părinților, a familiei extinse, jucând un rol
extrem de important în dezvoltarea viitoare, în adaptabilitatea școlară, socializare, identificarea cu anumite
valori, sentimentul de apartenență și nu în ultimul rând, imaginea despre lume.
Încă din copilăria timpurie, copilul își dezvoltă atitudinile sociale în funcție de abilitatea părinților de
a-l introduce în diverse activități cu caracter social, prin joc învățând să interacționeze, să colaboreze, să-și
cultive independența.
Respectul, politețea, onestitatea sunt de asemenea valori care se cultivă în familie. Copilul este ca un
„burete” care absoarbe informațiile și le preia de la cei apropiați. Astfel, comportamentul adulților din jur
constituie o influență indubitabilă asupra formării copilului. Implicarea în diverse jocuri de rol a părinților,
acordarea de timp de calitate celui mic reprezintă un factor foarte important în dezvoltarea stimei de sine,
a valorizării ca individ și constituie repere importante în viața de viitor adult.
Empatia, dar și stabilirea unor reguli clare au rolul de a influența decisiv comportamentele nedorite.
Trebuie să ținem cont că fiecare copil este unic. Că fiecare copil merită să fie iubit și să-i fie respectată
unicitatea. În copilărie se află baza formării unui viitor adult echilibrat și premisele unei vieți fericite.
Cultivarea stimei de sine, acceptarea propriei persoane cu defecte și calități, respectul de sine și față de
ceilalți, respectul pentru mediul înconjurător sunt valori care se învață în familie și care se resimt în
comportamentul viitor.
„O inimă mare înțelege și bătăile altor inimi” sau să-i învățăm pe copii bunătatea. Să le oferim
înțelegere, suport emoțional, iubire necondiționată și baza unei educații solide care pornește în primul rând
din dorința noastră de a crește un copil fericit. Familia are rol modelator și protector, dar în același timp
hotărâtor în formarea copilului ca individ. Implicarea ambilor părinți în activitățile preferate ale copilului,
în viața acestuia constituie premise importante în dezvoltarea sănătoasă a acestuia. Să-i oferim de asemenea
libertatea de a se manifesta ca individ, de a lua decizii și de a învăța din greșeli, asumându-ne uneori rolul
de îndrumător și observator.
Aprecierea, lauda și critica au un rol decisiv în echilibrul emoțional al copiilor și în perceperea
propriei persoane. Devalorizarea, autocritica și stima de sine scăzută pornesc din traumele unei educații
necorespunzătoare. Motivarea pozitivă este un principiu solid de care trebuie să se țină cont atât în familie
cât și în viața școlară.
Și pentru că suntem modele pentru copiii noștri, grija și respectul față de propria persoană trebuie să
facă parte din ritualul nostru zilnic. Să ne iubim mai mult pentru a putea oferi mai multă iubire. Să cultivăm
optimismul și pozitivitatea pentru un mod de viață echilibrat, care se va reflecta cu siguranță pe chipurile
copiilor noștri.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR, DANDU ANGELA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BICAZ CHEI
”Cei şapte ani de acasă“ sunt anii în care copilul capătă deprinderile şi educaţia necesară vieţii! E
foarte firesc pentru părinţi să-şi dorească să aibă copii frumoşi, sănătoşi, bine educaţi. Dacă frumuseţea este
un dar genetic, în educaţia copiilor, părinţii sunt cei care deţin rolul principal.
Familia este comunitatea în care părinţii trebuie să îşi crescă copiii cu atenţie şi responsabilitate. În
acest mediu copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât conştient,
iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect.
Ea este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi dar și primele modele
comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.Ca primă verigă a
sistemului educativ, familia are responsabilități clare și diverse.Intrebarea care se pune este ,daca familia
de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților educative, dacă este pregatită 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. Alte familii, deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor
le lipsesc pregătirea psihopedagogică, experiența. 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. 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.Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament:
• Salutul- Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
• Comportamentul în public- Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
• Comportamentul cu prietenii- Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
• Înţelegerea normelor sociale- Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem
zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.
• Manierele la masă- O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
• Recunoaşterea greşelilor- „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
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 influenţândul
în afara şcolii. Cea mai mare parte a unei zile,copilul este la școală, 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.
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„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
Bibliografie :
Vrasmas, Ecaterina, Adina, ”Consilierea și educația părinților”, Editura Aramis, 2002
Sălăvăstru, Dorina, “ Psihologia educaţiei”, Editura Polirom, Iaşi, 2000
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THE IMPORTANCE OF EDUCATION IN THE FAMILY
GOOD FAMILY UPBRINGING DURING EARLY CHILDHOOD
FROM THE BOTTOM OF MY HEART TO MY MOTHER
ŞCOALA GIMNAZIALA PORUMBESTI
PROFESOR LIMBA ENGLEZA: DANESCU ELENA-CRISTINA
Education is one of the most important elements which sits at the very base level of every community.
Without knowledge, in other words, education, chaos could be released in the world. Education is an
important part of us that separates us from the animals. We think, therefore we are human and not savages.
Without knowledge we are no more than wild beasts.
Throughout our entire life we learn something at every step, which then we use further to accomplish
a simple task or a bigger goal.
Our early memory related to education comes from the moment our parents, grandparents or in some
cases those who raised us, thought us to talk, by imitating them. It all began in small steps, when we heard
the first words’’say mama, say daddy’’.
After these simple words came those related to our face, body, clothes, hunger, feelings. Slowly but
surely, thanks to our parents, especially mothers, we learned how to express ourselves using words.
Beside the knowledge of speaking, we assimilated other elements too from our families, their
behaviour. From an early age, the child notices almost everything around him, even small details. They see
gestures, hear words, the tone of somebody’s voice, they sense small details even if those around them
think they don’t pay attention or are too small do understand them. Their brain slowly develops and gathers
information. This information can be good or bad in the short or long run. Before a child is set off to school
and into the world, they must have a certain luggage of knowledge, how to behave in certain situations, to
differentiate between good and bad. The parent must be the prime example for the child. The safer the
environment is at home, the better he or she will perform at school and in the world. Every action of the
parent reflects on the child. If the parents argue all the time, the child is put in a situation where she or he
thinks this is a normal thing to solve problems, by fighting. Further in school, this will manifest, they will
try to solve problems by getting into a fight or to use bad words. They will think the only solution is through
violence because that is what they see at home.
Sometimes it is not the parent who behaves unproperly. Having a busy schedule, they let children
spend too much time in front of the television or playing video games, where they see most of the time
aggression and violence towards other people. At some point they will think this is normal. In other cases,
their behaviour is like a ,,call for help”, they feel that something is not right but just don’t know how to ask
for it. In these cases, us teachers must pay attention for any “cry for help” and assist the child in need, show
them the right path. With dedication, observation, explanation, we can do as much for the child in need.
We should also notify the parents if we see something out of the ordinary n the child’s behaviour. If we
catch it at an early stage we can do a lot for the child. They should be surrounded by love in their families,
feel safe and loved and not scared. In most of the cases, where the child comes from a poor background,
the parents drink and they are left a lot on their own, the child does not know how to behave properly. And
if it has access to a good life home, it will manifest in school too. There are cases where the child has a hard
life at home but still behaves in a good way in school and in life, because of the help of the teacher whom
she sees as a mother figure and copies her behaviour. They see what is right or wrong from the teacher. For
some of them, the teacher is the parent whom they look up to. These children appreciate more the small
things in life because they have less. A good family upbringing during early childhood is important, but
unfortunately it is not always the case.
The some of them, the mother figure is the teacher, an indispensable one in a little child’s life. As a
child we look into her innocent eyes, we feel her embracement and we feel safe. She is the one that holds
our hands from our early steps and we still need her at any age in our lives. She is one of the important
figures that we look up to and during our entire lives we have something to learn from her.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR, DANESCU MARIA,
ȘCOALA GIMNAZIALA DOROLȚ, SATU MARE
Cu o experiență de peste 35 de ani în învățământ, pot afirma cu tărie că familia constituie fundația pe
care se construiește educația.
Copilul trece prin mai multe etape decisive de dezvoltare, iar factorii care contribuie la dezvoltarea
personalității sunt interni și externi. Factorii interni constituie părinții, tutorii sau figurile centrale care îi
îngrijesc. Factorii externi sunt mediul exterior și toate persoanele din afara familiei cu care intră în contact.
Prin urmare, copilul este influențat atât de persoane, cât și de experiențe.
În primii ani de viață copilul este preocupat de lumea înconjurătoare. Limbajul fiind limitat, dar în
dezvoltare, copilul se bazează pe manipularea obiectelor. Copilul imită limbajul, gesturile, acțiunile,
reacțiile și face conexiuni. Deci motto-ul „Copilul face ceea ce vede” este extrem de sugestiv. Copilul mic
are o relație de co-dependență care, pe parcursul anilor, se transformă în independență. Relația copil-părinte
va determina nu doar personalitatea copilului, ci va influența relațiile cu alte persoane, comportamentul și
reacțiile în diferite situații. Menirea părintelui nu este doar de a oferi hrană și protecție, ci și de a-l înzestra
cu un set de valori care să formeze viitorul adult. Studiile de specialitate demonstrează că părintele este
imitat în limbaj și comportament. Copilul imită cuvintele și propozițiile auzite atât în conversațiile directe,
cât și cele dintre părinte și alte persoane.
Recompensele și pedepsele sunt parte importantă din creșterea copilului. Prin acordarea de
recompense părintele dorește să scoată în evidență un comportament dezirabil, iar pedepsele au menirea să
corecteze un comportament negativ. Dacă se exagerează cu recompensele se creează un comportament
pozitiv fals care apare doar de dragul recompensei, iar dacă se dau prea multe pedepse, chiar și grave, există
riscul să se formeze o imunitate la ele. Trebuie să existe un echilibru.
Comportamentele agresive ale părinților pot avea două efecte asupra copiilor: perpetuarea
agresivității sau introvertirea. Am observat un tipar în rezultatele la învățătură ale elevilor care provin din
familii în care se comit diferite agresiuni verbale sau fizice. Un mediu calm este mai propice și produce
rezultate mai bune la învățătură. Rezultatele slabe pot cauza frustrări din partea părinților și să ducă la
scăderea încrederii în sine a copilului. Prin încurajare și muncă remedială se poate obține o evoluție
favorabilă.
Alte figuri importante din viața copilului pot fi bunicii. Aceștia au un simț special și o capacitate prin
care transmit un set de valori morale. Am observat însușiri morale deosebite la copiii în viața cărora bunicii
au jucat un rol important sau chiar au fost crescuți de ei.
Copiii din familii monoparentale achiziționează un set de valori atât de la părinte, cât și de la adulții
pe care îi consideră apropiați, care pot fi bunici, unchi, mătuși, frați mai mari, etc. În multe cazuri am
observat că acești copii se atașează mai intens de educatori și învățători.
Mediul înconjurător, experiențele, persoanele din afara familiei, toate au un impact asupra educației
copilului. Televizorul, Internetul și aplicațiile sunt atractive, dar pot fi și primejdioase. Nu este bine să se
sară peste etape de dezvoltare, ci copilul să afle informații la momentul potrivit, iar lucrurile specifice
copilăriei nu trebuie să fie înlocuite cu cele pentru adolescenți sau adulți. Părinții trebuie să fie vigilenți, să
înzestreze copilul cu o capacitate de a discerne binele de rău, adevărul de minciună și să nu permită mediei
să le înlocuiască rolul.
Nu întâmplător avem sintagma „Cei 7 ani de acasă”. Familia trebuie să ofere baza, iar școala să
transmită cunoștințe și să formeze competențe. Limbajul, comportamentul civilizat, altruismul, empatia,
corectitudinea, diferențierea dintre bine și rău, toate ar trebui să își aibă rădăcinile în familie. Apoi
colectivitatea le va întări, exemplifica și pune mai mult în practică.
Există o strânsă legătură între educația primită în familie și relația cu învățătura. Este ideal ca familia
și școala să lucreze împreună în interesul copilului și pentru creșterea rezultatelor elevului. Acesta își alege
o figură centrală în educația sa școlară: în grădiniță desigur că va fi educatorul, în clasele primare va fi
învățătorul, iar în gimnaziu, de obicei dirigintele. Este vital ca părintele să îl îndrume spre școală și să aplice
sfaturile cadrului didactic. Și acesta trebuie să manifeste interes pentru particularitățile elevului pe care le
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poate afla uneori doar de la părinte: situația familială și uneori financiară, metode de petrecere a timpului
liber, experiențe marcante, anturaj etc.
Fiecare copil are dreptul la viață, protecție, sănătate și educație. Familia joacă cel mai important rol
și de aceea trebuie să fie un mediu prielnic dezvoltării sănătoase a copilului.
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CHIPUL MAMEI OGLINDIT IN LITERATURA ROMANA
DANILA ELENA-LUMINITA
,,Mama este numele lui Dumnezeu pe buzele şi în inimile copiilor.”
(William Makepeace Thackeray)
Mama! Ce cuvânt fermecător şi înălţător! Întâiul nostru cuvânt! Ea ne oferă un sentiment de dragoste
şi o imagine sfântă ce ne apare în faţa ochilor atunci când îl rostim!
O privire caldă şi ocrotitoare ne urmăreşte fiecare pas al vieţii.
Voi apela la literatură română pentru desăvârşirea a tot ce presupune conceptul de „mamă”, dar
înainte de toate, voi încerca să exprim ce înseamnă pentru mine mama: dragoste, iubire necondiționată,
sacrificiu, ajutor, prietenie, călăuză, sfetnic, sfătuitor, altruism, corectitudine, sinceritate, sprijin. Mă voi
referi, desigur, la literatura română, căci ea este cea mai apropiată sufletelor și înțelegerii noastre.
Incepând cu primii ani ai poeziei populare, doinele și baladele au cântat în cuvinte simple dragostea
copilului pentru mama și mai ales, dragostea mamei pentru copil. Într-o însemnarea autobiografică, poetul
Cincinat Pavelescu scria aceste rânduri: „Cea mai mare parte din comoara sensibilităţii şi imaginaţiei
poeţilor este moştenirea directă a sufletului delicat, blând şi iubitor al mamelor. Dar care poet, cât de
necunoscut, sau literat, cât de modest nu simte în ochii lui arzând o lacrimă de emoţie şi recunoştinţă când,
pronunţând cuvântul „mamă” evocă fiinţa iubită, ce se apleacă înfrigurată de griji peste leagănul copilului
sau peste nădejdile adolescentului?”
Nu numai poeţii sau scriitorii, moştenesc din partea mamei fiorul sensibilităţii, dar scriitorii ca
purtători de cuvânt ai umanităţii reflectă cel mai viu această latură şi este firesc ca ei s-o transmită mai
departe prin creaţiile lor. Iată de ce aproape că nu există în lume scriitor care să nu fi lăsat, fie măcar şi întro însemnare fugară câteva rânduri despre mamă. În literatura română, începând cu doinele şi baladele
populare, continuând cu scriitorii clasici şi contemporani, creatorii şi-au dat măsura sensibilităţii arătânduşi recunoştinţa faţă de „icoana-ntre icoane”, „făptura duioasă”, „lumina adevărului” care metaforizează
imaginea mamei. În „Mioriţa” rapsodul popular şi-a îndreptat gândurile la „Măicuţa bătrână/Cu brâul de
lână”. De la îngânările de leagăn, la oraţiile de nuntă și de la acestea la bocete, folclorul românesc, în toate
speciile sale, aduce un elogiu impresionant mamei. Ea se adresează cu bucurie sau dojană fetelor şi flăcăilor,
ea se jertfeşte sau se răzbună pentru copilul ei, ea plânge şi râde, participă la marile evenimente din viaţa
acestora, acordându-le sprijin şi încredere în propriile forţe. Din folclorul nostru se desprinde şi dragostea
copiilor faţă de mama care le-a dat viaţă şi i-a crescut. Cu marii clasici, paginile închinate mamei capătă un
loc hotărâtor în literatura noastră: „O mamă, dulce mamă, din negură de vremi/Pe freamătul de frunze, la
tine tu mă chemi!” sună la fel de dulce şi armonios ca în povestea Cătălinei „una la părinţi” ca în tot ce-a
scris „Luceafărul” poeziei româneşti. Opere însemnate ale epocii au în centrul lor figura mamei. Ele se
numesc „Doamna Chiajna” de Alexandru Odobecu, „Mara” de Ioan Slavici, „Mama” de George Coşbuc.
O capodoperă a geniului românesc cum este „Amintiri din copilărie” îşi configurează fabulaţia în
special prin cele două personaje copil-mamă, iar întregul clocot de înţelepciune milenară şi mitologie
milenară este împărţit de mama humuleşteanului Ion Creangă. „Amintirile din copilărie” dezvăluie în unele
pagini autenticul fior al dragostei lui Creangă pentru mama sa, căruia îi datorează existenţa ca om şi scriitor:
„Şi mama care era vestită pentru năzdrăveniile sale, îmi zicea cu zâmbet uneori, când începe a se ivi soarele
dintre nori, după o ploaie îndelungată, „ieşi copile cu părul bălai afară şi râzi la soare, că doar s-o
îndrepta vremea” şi vremea se îndreptă după râsul meu. . . Ştia, vezi bine soarele cu cine are de-a face, că
eram feciorul mamei...”
Când vuia tăciunele în sobă, care se zice că face a vânt şi vreme rea sau când ţiuia tăciunele, despre
care se zice că te vorbeşte cineva de rău, mama îl mustra acolo, în vatra focului şi-l buchisa cu cleştele să
se mai potolească duşmanul. Şi mai mult decât atâta: Oleacă de nu-i venea mamei la socoteală căutătura
mea îndată pregătea cu degetul îmblat, puţină tină din colbul adunat, zicând: „Cum nu se dioache călcâiul
sau gura sobei, aşa să nu mi se dioache copilaşul! şi-mi făcea apoi câte un benchi boghet în frunte, că să
nu-şi prăpădească odorul!... şi altele multe încă făcea. Aşa era mama în vremea copilăriei, plină de
minunăţii, pe cât mi-aduc aminte, şi-mi aduc bine aminte, căci braţele ei m-au legănat, când îi sugeam ţâţa
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cea dulce şi mă alintam la sânu-i gângurind şi uitându-mă în ochii ei cu drag! Şi sânge din sângele ei şi
carne din carnea ei am împrumutat şi a vorbi de la dânsa am învăţat!”
De aceeaşi intensitate era şi iubirea lui Slavici pentru mama sa: „Priveam întotdeauna în ochii ei
când voiam să fac ceva; eram stăpânit cu desăvârşire de sentimentul că acolo unde e mama mea nu mi se
poate întâmpla nici un rău, fiindcă ea ştie ce ‹‹nu e bine››pentru mine. Şi oare nu aceeaşi dragoste s-a
concentrat în versurile de dor şi însingurare ale lui Eminescu: „O mamă, dulce mamă. . .”. Aproape toţi
scriitorii noştri şi nu numai scriitorii, dar şi alţi oameni de cultură au destăinuit în emoţionate pagini ceea
ce a însemna existenţa mamei în viaţa lor. Nicolae Grigorescu lasă câteva mărturii emoţionante despre
mama sa „Cu acul m-a crescut biata mama. Şi odată n-a auzit-o plângându-se, ori blestemând, ori spunând
vreo vorbă rea. S-a trudit sărăcuţa de ea, ş-a învăţat singură să citească şi să scrie, ca să ne poată învăţa
şi pe noi puţină carte. Că ce şcoli erau pe vremea aia? . . . La zece ani am intrat şi eu la un iconar. . . după
doi ani m-am întors acasă ş-am învăţat să fac singur iconiţe. Îmi aşterneam hăinuţa jos, îmi întindeam
marfa pe ea şi-mi aşteptam meşterii ca orice negustor. Treceau femei sărace, oameni de la ţară, mă
întrebau cine le-a zugrăvit şi le spuneam că eu. Şi cumpărau bieţii oameni, ziceau că-s icoane cu noroc de
la un copil nevinovat. Doamne, cu ce bucurie am revenit eu acasă, după cea dintâi afacere a mea. Făcusem
vreo zece sorcoveţi şi când i-am pus mamei în mână, s-a uitat la bani, apoi la mine, şi m-a întrebat
îngrijorată de unde-s. Când i-am spus, m-a sărutat, a dat să zică ceva, şi s-a întors repede cu faţa spre
fereastră că-i venea să plângă. Aceea a fost poate cea mai fericită zi din viaţa mea”.
Tudor Arghezi priveşte cutremurat imaginea celei care i-a fost „ mamă bună, mamă mică” şi care îi
apare „Fără somn, fără zgomot, fără pas/Ca un suflet de pripas”. Pagini remarcabile au adăugat acestei
teme Barbu Şt. Delavrancea, Alexandru Vlahuţă, Ion Al. Brătescu-Voineşti, Nicolae Iorga, M. Sadoveanu,
L. Rebreanu, Ionel Teodoreanu, iar Lucian Blaga ca un omagiu postum adus mamei sale, scria totdeauna
cuvântul Mamă cu literă mare în autobiografia sa spirituală „Hronicul şi cântecul vârstelor”. Câteva
capodopere ale romanului românesc precizează rolul mamei în desfăşurarea acţiunii în „Baltagul”, Vitoria
Lipan este mânată în peregrinările sale pe urma bărbatului şi pentru că este mamă. „La vulturi”, dramatica
nuvelă a lui Gala Galaction, subliniază dragostea mamei în condiţiile vitrege ale Ţării Române din perioada
Răscoalei lui Tudor Vladimirescu. Este deosebit de impresionant faptul că urmând tradiţia literaturii noastre
clasice, aproape toţi creatorii contemporani evocă mai ales în poezie, dragostea pentru mamă. Indiferent de
generaţia din care face parte, poetul de azi vede o „ctitoră” de viaţă (Marin Sorescu), o veşnică apărătoare
a copilului, chiar dacă a devenit om în putere (Ana Bladiana) pentru că de fapt, „ chiar cărunţi suntem
copii/Ai acestor sfinte umbre” - Ion Brad fie purtătoarea unor idei luminoase spre mai binele celui pe care
l-a născut şi crescut.
Înrâurirea tainică a mamei asupra primelor impresii binefăcătoare şi de neuitat. Din nevinovăţie şi
bunătate, înţelepciune şi curaj, ea plămădeşte caractere tari, cetăţeni devotaţi muncii, datoriei patriei,
umanităţii. Stă în puterea „ei de a forma oameni cu însuşiri nobile şi făptuiri îndrăzneţe. Educator fără egal,
mama ştie, mai bine ca oricine, să pună la inimă sămânţa cea bună, cuvântul curat ca lacrima, ştie să cultive
simţul frumosului, al omeniei, dar şi al măsurii. Ceea ce am învăţat şi am desprins de la mama - curăţenie
sufletească, cumpăna inimii şi a minţii - nu se uită niciodată, ne-a intrat în sânge odată cu laptele sânului
ei. Mama e pururea prezentă în gândul, fapta şi viaţa noastră. Ea ne dă prin darul cuvântului, răbdare
nesecată, dragostea şi datoria faţă de om. Suflet fără alinare, inimă fără tihnă şi odihnă, gând mereu treaz şi
neliniştit pentru soarta copiilor, întreaga viaţă îi este dăruire de sine, iubire mare şi gata de jertfă, iubire care
iartă, rabdă, năzuieşte, dă totul şi nu cere nimic.
Priviţi pe mama care v-a născut şi îngrijit zi şi noapte. Aduceţi-vă aminte de nopţile ei neadormite
pentru ca să aveţi linişte şi fericire. Recunoaşteţi-i meritul şi nu vă uitaţi niciodată mama. Şi aşa cum spune
poetul: „Nimic în lume nu-i mai sfânt/Ca numele tău - Mamă!”.
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, FACTORI DETERMINANȚI IN FORMAREA
COPILULUI PENTRU VIAȚA
PROF. INV. PRIMAR DARIE ANCA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 SAT PADURENI
COMUNA PADURENI, JUDEȚUL VASLUI
Motto: Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societății.(Nicolae Iorga)
Principalii factori care ajută copilul în desăvârșirea propriei educații sunt școala și familia. Funcția
educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viață, transmiterea primelor
cunoștințe, sentimente, virtuți. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere
fizic, intelectual, moral și estetic. Copilul reprezintă elementul central în educație. Educația trebuie centrată
pe elev, iar finalitatea ei să fie formarea capacității elevului de a se adapta la realitatea socială. Școala alături
de familie influențează prin condițiile concrete în care se desfășoară procesul de învățământ, personalitatea
copilului.
Educarea elevului se situează în egală măsură, în familie și școală. Mediul familiei îl reprezintă
formarea temeliei individualității copilului, încă de la vârstă fragedă. El oferă și primele ocazii de stabilire
a unor relații sociale, de comunicare afectivă și verbală. Climatul familial își pune amprenta pe
personalitatea sa. Odată cu intrarea copilului în școală, funcțiile educative ale familiei nu încetează, ci se
amplifică, în sprijinirea rolului de elev. Cadrele didactice trebuie să colaboreze cu familia, să facă în așa fel
încât să-l facă un aliat și să se sprijine reciproc în munca de educație. Alături de școală, familia exercită cea
mai mare influență asupra copilului, iar scopul acțiunilor lor trebuie să fie unitar.
Cei șapte ani dea acasă ne duc cu gândul la educația pe care copilul o primește de la părinți, la
formarea personalității și comportamentului copilului până merge la școală.
A.S.Makarenko se adresează părinților: „Să nu credeți că educați copilul numai atunci când vorbiți
cu el, când îl povățuiți sau îi porunciți. Îl educați în fiecare moment al vieții voastre chiar și atunci când nu
sunteți acasă. Felul cum vă îmbrăcați, cum vorbiți, cum vă bucurați sau vă întristați, cum vă purtați cu
prietenii și dușmanii, felul cum râdeți sau citiți ziarul – toate au pentru copil mare însemnătate. Copilul
vede sau simte cea mai mică schimbare în ton; orice subtilitate a gândurilor voastre ajunge la dânsul pe căi
pe care voi nu le observați.”
Primii educatori din viața copilului sunt părinții. „Rolul” de părinte este cel mai frumos, dar și cel
mai dificil rol din lume. Este extrem de dificil să faci față ritmului impus uneori de propriul copil sau de
cei asupra cărora ne aplecăm atenția pentru a-i ajuta să se integreze în viață. Responsabilitatea care cade pe
umerii părintelui de acasă sau „celui de la școală” este una enormă. Dintre toate grupurile sociale, cel mai
important este familia – ea influențează și modelează persoana umană.
A fi părinte în mileniul III, într-o perioadă marcată de profunde și rapide transformări sociale, este o
misiune dintre cele mai dificile. Familia are nevoie de sprijin și susținere pentru a rezolva problemele
provocate de creșterea generațiilor de azi. Pornind de la acest fapt, ideea că se impune stabilirea unei relații
de încredere și cooperare între familie și școală reprezintă în momentul de față o necesitate reală.
Orice persoană care se ocupă de educarea și dezvoltarea copilului este, într-o măsură mai mică sau
mai mare un părinte. În mod firesc, orice părinte se întreabă: „Sunt un părinte bun pentru copilul meu?”
sau „Ce inseamnă să fiu un părinte bun?”
În căutarea unor răspunsuri din punct de vedere educațional, studiile au arătat că rata învățării crește
și se menține ridicată în situațiile în care părinții se implică în sprijinirea copiilor prin diverse activități
acasă. Părinții care participă la programul școlii vor putea aprecia mai bine abilitățile și aptitudinile copiilor,
problemele și posibilitățile de rezolvare a acestora în procesul învățării.
Prin activitatea de parteneriat cu părinții, cadrul didactic își asigură un sprijin în propria activitate.
Prin cooperarea reală și comunicarea cu părinții, școala pune bazele unei unități de decizie și acțiune între
cei doi factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc la rezolvarea situațiilor de risc în dezvoltarea
copilului.
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Dintre formele de colaborare a învățătorului/dirigintelui cu familia se pot enumera: ședințele cu
părinții, ședințe comune cu elevi și părinți, vizite la domiciliul elevului, convorbiri individuale, consultații
pedagogice, vizitarea școlii de către părinți(Ziua Porților Deschise), participarea la activitățile culturalartistice și sportive organizate cu clasa/școala, antrenarea părinților în activități școlare și extrașcolare.
A crește și a educa un copil este o operă care cere, înainte de toate, multă dragoste; aceasta nu
înseamnă că ea nu impune și rațiune, bazată pe cunoștințe precise. Copilul pe care noi îl creștem și educăm
nu este la fel cu toți ceilalți, el este unic pentru noi și de aceea educația pe care i-o dăm trebuie adaptată
personalității lui. Ca și o plantă, copilul crește diferit în funcție de ambianța favorabilă sau nefavorabilă a
mediului familial. Această ambianță, acest climat, poate să-l ajute sau să-l împiedice să se dezvolte normal
și răspunderea o purtăm noi, educatorii și părinții lui. Copilul are nevoie să fie ajutat, apărat, călăuzit, să se
simtă important pentru cei din jurul său. Să conduci către maturitate o ființă umană nu este deloc simplu;
eforturile, descurajările, slăbiciunile fac drumul greu. Dacă pe acest drum părinții și copiii vor găsi sprijin
din partea noastră a educatorilor, mai târziu, peste ani, efortul ne va fi răsplătit.
Școala, pentru a da roade, are nevoie de sprijinul conștient și de colaborarea părinților. Educația
dată în școală se dovedește a fi muncă irosită și ineficace, dacă familia e ostilă și indiferentă.
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IMPORTANŢA CELOR
,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ”
PROFESOR INV. PREȘCOLAR: DASCALU ELENA MIHAELA
GRADINIȚA URDA DE JOS, LOC.CRUȘEȚ, JUD.GORJ
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea,
nevoile.Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care
copilul s-a născut, în care creşte. Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care
copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la
şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să
salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se
desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului,
convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să
se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod
constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
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„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATREA COPIILOR
DASCALU MARIA
GRADINITA CU P. P NR. 28 PLOIESTI
“Meseria” de părinte este grea. În condiţiile unei atmosfere familiale echilibrate şi prielnice
dezvoltării copilului de vârsta preşcolară, familia este în primul rând cadrul existenţei biofizice, al acestei
dezvoltări. Un anumit regim igienico - sanitar necesar dezvoltării fizicesănătoase şi armonioase înseamnă
asigurarea unui program al zilei care să respecte ore de somn ,alimentare, activităţi, joc, plimbări. Un
judicios echilibru al acestora în raport cu disponibilităţile copilului preşcolar trebuie să evite
suprasolicitarea fizică şi mai ales nervoasă a organismului foarte fragil.
Părinţii trebuie să construiască o relaţie bazată pe încredere şi afecţiune cu copilul. Implicarea şi
încurajarea copilului scad incidenţa problemelor legate de agresivitate. Este necesar să se asigure că tânărul
este cât mai mult timp supravegheat. Este bine ca părinţii să cunoască anturajul copiilor şi să încurajeze
permanent implicarea lor în diferite activităţi extraşcolare. Copiii trebuie să aibă modele de comportament.
Ei învaţă mai mult prin imitarea de modele. Unii dintre adulţi încurajează comportamente agresive fără să
îşi dea seama. Este important să fie lăudat copilul atunci când rezolvă problemele constructiv, fără violenţă.
Trebuie stabilite reguli clare şi urmărită respectarea lor. Aşteptările adulţilor faţă de copii trebuie explicate
clar. De asemenea, copilul trebuie implicat în formularea regulilor, cunoscând în acelaşi timp consecinţele
nerespectării lor. Este necesară monitorizarea aspectelor de violenţă cu care intră în contact copilul prin
media. În acest caz se impune o atenţie sporită şi respectarea unor reguli de bază: limitarea timpului petrecut
de copil la TV (o oră, maximum două ore); cunoaşterea conţinutului programelor urmărite de copii;
discutarea scenelor de violenţă vizionate; discutarea consecinţelor grave pe care le are comportamentul
violent în realitate; analizarea modalităţilor de rezolvare a problemelor fără folosirea violenţei. În relaţia
părinţi-copii, fiecare influenţează şi este influenţat în procesul comunicării. Problema comunicării cu copiii
nu este mai puţin complexă decât cea cu adulţii, fiind uneori mai greu de realizat şi mai complicată. Factorii
care fac comunicarea eficientă trebuie să fie prezenţi în relaţia părinţi-copii. Pentru realizarea unei relaţii
eficiente părinţi-copii este necesară cunoaşterea stadiilor de dezvoltare a personalităţii, mai precis, părinţii
trebuie să cunoască ce se întâmplă în viaţa copilului lor în perioadele de criză cu care se confruntă. Fiecare
trecere de la o etapă la alta este o criză. Părinţii care trec de la o etapă la alta în viaţă se confruntă şi ei cu
anumite crize. Ţinându-se cont de problemele ce se ridică în această perioadă, se va evita înstrăinarea şi se
va accentua comunicarea. Este important ca pentru fiecare stadiu de dezvoltare a personalităţii, părinţii să
se poarte şi să acţioneze potrivit necesităţilor copilului pentru a-i oferi acestuia mediul pentru o dezvoltare
sănătoasă.
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. 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.
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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.
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„CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ”
DEZVOLTAREA COMPETENȚEI EMOȚIONALE
PROF. DASCĂLU MARILENA,
COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA, JUD. CONSTANȚA
„Diploma celor șapte ani de-acasă ai copilului exprimă calificativul părinților.” - Valeria Mahok
Relația copil-părinte are o influență majoră asupra majorității aspectelor dezvoltării copilului. Atunci
când sunt optime, abilitățile și comportamentele parentale au un impact pozitiv asupra stimei de sine a
copiilor, a realizărilor școlare, a dezvoltării cognitive și a comportamentului.
Disponibilitatea emoțională pare a fi un aspect universal al interacțiunilor dintre părinți și copiii lor.
Studiul disponibilității emoționale este, așadar, poate cel mai bine înțeles într-un cadru de cerințe necesare
față de dorința pentru dezvoltare. O cerință necesară este ca părinții și copiii să fie disponibili emoțional în
mod adecvat unul față de celălalt, astfel încât copilul să poată supraviețui. Este de dorit ca relația emoțională
pe care o construiesc împreună atât părinții, cât și copiii să-i permită copilului, dincolo de supraviețuire, să
prospere în viața lui viitoare.
Dr. Saarni a definit „competența emoțională ca fiind capacitatea funcțională în care un om își poate
atinge obiectivele după o întâlnire care provoacă emoții”. Ea a definit emoția ca un element constitutiv al
autoeficacității. Ea a descris utilizarea emoțiilor ca pe un set de abilități realizate, care apoi conduc la
dezvoltarea competenței emoționale. Realizarea abilităților de competență emoțională este crucială pentru
autoeficacitate. Dr. Saarni și-a prezentat poziția teoretică în raport cu teoriile emoției și învățării sociale și
a dezvoltării cognitive.
De ce părinții se comportă într-un anumit fel atunci când își cresc copiii? Un răspuns este că imită
comportamentul propriilor părinți. Un alt lucru este că se comportă în concordanță cu informațiile despre
părinți perfecți, dobândite din cărți, site-uri web sau sfaturi informale și formale. Un alt factor determinant
al comportamentului lor constă în atitudinile lor generale, precum și în convingerile, gândurile și
sentimentele specifice care sunt activate în timpul creșterii lor. Acestea au un impact puternic asupra
comportamentului, chiar dacă părinții sunt conștienți sau nu sunt de acest impact. Cercetătorii interesați de
dezvoltarea copiilor au explorat atitudinile parentale, cognițiile și emoțiile rezultate (cum ar fi furia sau
fericirea),
Atitudinile de creștere a copilului sunt cogniții care predispun un individ să acționeze fie pozitiv, fie
negativ față de un copil. Atitudinile luate în considerare cel mai frecvent implică gradul de căldură și
acceptare sau răceală și respingere care există în relația părinte-copil, precum și măsura în care părinții sunt
permisivi sau restrictivi în limitele pe care le-au stabilit descendenților lor. Cercetătorii au studiat, de
asemenea, gânduri sau scheme mai specifice situației - filtre prin care părinții interpretează și reacționează
la evenimente, în special cele ambigue. Acestea includ cogniții, cum ar fi credințele despre abilitățile
parentale, așteptările cu privire la ceea ce sunt capabili sau ar trebui să facă copiii și motivele pentru care
copiii s-au comportat într-un mod anume.
În timp ce în timpul copilăriei atitudinile părinților afectează comportamentul copilului, această
relație se schimbă pe măsură ce copilul crește, comportamentul adolescentului având un impact asupra
stilului și atitudinilor parentale.
Studiul cognițiilor, credințelor, gândurilor și sentimentelor părinților ne poate extinde cunoștințele
despre dezvoltarea copilului. Cognițiile de creștere a copilului influențează părinții să acționeze fie pozitiv,
fie negativ față de copiii lor. Aceste credințe au fost considerate buni predictori ai comportamentului
părintesc, deoarece indică climatul emoțional în care operează copiii și părinții și sănătatea relației. Pe scurt,
părinții își observă copiii printr-un filtru de gânduri, credințe și atitudini conștiente și inconștiente, iar aceste
filtre direcționează modul în care percep acțiunile copiilor lor. Când gândurile sunt pozitive, ele conduc
către acțiuni pozitive. Când gândurile sunt exacte, de obicei vor duce la acțiuni pozitive.
Deși copilul vine pe lume cu o serie de abilităti pentru a supraviețui, acesta depinde totuși de atenția
și îngrijirea adulților și în special a mamelor. Atât îngrijirea fizică, cât și îngrijirea afectivă și emoțională
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sunt importante în creșterea și educarea copiilor de către părinți. Abilitățile emoționale și sociale se
dobândesc din primii ani de viață prin relaționarea potrivită cu părinții, în special cu mama.
Experiența umană este preponderent una emoțională, iar oamenii experimentează lumea și pe ceilalți
semeni din ea emoțional. Emoțiile, schimbul de emoții reprezintă baza pentru multe aspecte ale
atașamentelor umane și comunicării sociale. Capacitatea copiilor de a-și controla emoțiile se dezvoltă în
contextul relațiilor lor primare în timpul copilăriei și este fundamentală pentru echilibrul ulterior al
adultului. Prin urmare, dezvoltarea competenței emoționale constituie o caracteristică majoră în dezvoltarea
copiilor.
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STUDIU DE SPECIALITATE
EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
LICEUL „IOAN BUTEANU” GURAHONȚ
GRĂDINIȚA P. N. BONȚEȘTI
PROF. ÎNV. PREȘC: DAȘCĂU DORELA LILIANA
În opinia mea, familia are un rol extrem de important în viața unui copil, viitor adolescent. În primul
rând, familia reprezintă primul cadru de dezvoltare al copiilor. De educaţia oamenilor se ocupă şi alte
persoane, instituţii şi organizaţii sociale. Părinții au un rol foarte important în formarea și dezvoltarea
personalității copilului de la naștere și până la moarte.
Rolul familiei în educaţia copiilor este esenţial. Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie
reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca intelectuală a şcolarului. Implicarea înseamnă de
asemenea să jucaţi un rol activ în educaţia copilului.
Educația copilului este factorul principal care dezvoltă personalitatea lui. În educația copiilor trebuie
să existe între părinți înțelegere și acord în diferitele probleme ce pot apărea pe parcursul timpului.
În activitatea de educație în familie un rol important îl are,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi și carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ” (nefavorabil) educației, adică formarea copilului ca cetățean, ca om.
Raporturile dintre părinții 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 influențează atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor.
În opinia psihologului Oana-Maria Udrea, părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să
facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le
respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă
să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii
trebuie să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite
copiii.
Un copil în care educația primează va avea bunele maniere compuse din atitudini care se dezvoltă în
mod automat, având la bază politețea , delicatețea , bunătatea și empatia.
Copilul care se simte apreciat de părinți percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceștia.
El realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în
disciplină de fier.
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele.
De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă,
într-o vizită, în parc, la grădiniţă.
A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele
mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial.
Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii în public.
Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în public nu
fac decât să inhibe un comportament dorit.
Familiile dezorganizate au o influenţă haotică, fluctuantă. Familia are datoria de a facilita
socializarea copilului şi adaptarea acestuia la condiţiile impuse de societate, fiind prima colectivitate umană
caracteristică omului şi absolut necesară devenirii umane.
Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat,educaţia în familie
precedând-o pe cea instituţională. Copilul, în primii ani de viaţă este dependent de părinţi, iar aceştia nu
trebuie să fie preocupaţi doar de latura fizică a îngrijirii lui,ci să aibă în vedere educaţia psiho-socială,
corelând posibilităţile fizice cu cele psihice. Educaţia în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului,
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iar educaţia sa la nivel psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluţia fizică, urmărindu-se concomitent
educaţia intelectuală, morală în scopul formării caracterului. Cel mai important rol în evoluţia psihică a
copilului îl au exemplele pozitive de acasă, deoarece la această vârstă, rolul exemplului este foarte
important.
În concluzie, familia are menirea de a realiza o dezvoltare armonioasă a tuturor capacităţilor fizice,
mintale şi afective ale copilului, să îl ajute să-şi formeze, încetul cu încetul, adevărata lui personalitate.
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FAMILIA- FACTOR IMPORTANT AL EDUCAȚIEI
PROF. DAȘOVEANU ANCA MARIANA
SCOALA GIMNAZILA ”DIMITRIE GRECESCU”
DR. TR. SEVERIN
“Familia este un factor important și de răspundere al educației. Părinții o conduc și răspund de ea
în fața societății, a fericirii lor și a vieții copiilor. (A.S. Makarenko)
Educaţia de acasă este un proces care nu se încheie niciodată, dar care trebuie să țină cont de etapele
de dezvoltare ale copilului. Familia ofera copilului primele informatii despre lumea ce-l inconjoară, primele
norme si reguli de conduită, dar si climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuințelor si dorințelor sale.
“Pecetea pe care parintii o lasa asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalitatii propriilor copii
se mentine toata viata ” (M. Golu). Acest tip de relatie este hotaratoare in devenirea personalitatii nu numai
prin faptul ca ea este primordiala si se mentine pe toata durata vietii (cu intensitati diferite), dar si prin
faptul ca familia mediaza si conditioneaza comunicarea si interactiunea cu celelalte componente sociale, in
special cu scoala.
Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin
actiuni mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii
familiei, precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti-pe
care copiii le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele
educationale (“cei sapte ani de acasa” )constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra
copiilor privind formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu
diferite norme si valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel
in familie, mai mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii,
precum si rezultatele scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral.
Strategiile educationale utilizate de unii parinti, chiar daca sunt bine intentionate, chiar daca au avut
efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc intodeauna la obtinerea unui optim educational, care
sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile particulare, exemplificarile ocazionale, nu pot fi
intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, in alta poate determina efecte
contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educational din familie dupa niste parametrii
unici, precum si cunoasterea consecintelor unui anumit comportament al parintilor, contribuie la explicarea
unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscand suficient urmarile educative, fiind convinsi ca ceea
ce fac este spre binele copilului, unii parinti si chiar educatori, se afla in fata unei situatii oarecum
paradoxale, pe de o parte, eforturile sustinute, interesul manifestat pentru copil, etc si , pe de alta parte,
rezultatele efective obtinute, sub asteptari.
Comportamentele educationale ale parintilor, chiar daca sunt bine intentionate, pot avea efecte
negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor, a particularitatilor de varsta si individuale, la situatii
concrete de actiune, la sistemul de cerinte adresate copiilor, etc.
Severitatea exagerata – manifestata prin interdictii, prin brutalitate si prin privatiuni de tot felul – isi
va lasa amprenta asupra personalitatii in formare a copilului. Astfel de parinti impun un regim de viata si,
in special de invatatura, peste limitele de toleranta psihologica si psihofiziologica specifica varstei. Ei
impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activitati recreative, la jocurile specifice
varstei si utilizeaza frecvent pedepse care lezeaza demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. In afara
programului scolar, copiii sunt pusi adeseori sa invete mai multe limbi straine, sa desfasoare activitati
artistico-plastice, sportive, etc, chiar daca nu au aptitudini in acest domeniu.
La randul lor, parintii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul, pot
constitui piedici in formarea si dezvoltarea personalitatii copilului. Acesti parinti considera ca scoala, viata
in general, are o serie de cerinte care depasesc posibilitatile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o inteligenta
rara”, fie neajutorati, plapanzi, fragili, si de aceea trebuie menajati.
Atitudinea protectoare a parintilor se poate manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si
independentei de actiune a acestora, a initiativei. Parintii devin deosebit de preocupati de copil, manifesta
o teama permanenta pentru viata si activitatea copilului lor, si de aceea stabilesc ei directiile de actiune si
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comportare fara sa accepte abateri, plangeri sau nemultumiri. Principala consecinta se exprima intr-un
comportanment lipsit de initiative, instalarea unei temeri nejustificate de actiune, si mai ales de consecintele
ei, in ultima instanta, timiditate exagerata.
Considerand ca nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil dezvoltarii
armonioase a personalitatii copilului, concluzionam ca ”scolarul are nevoie acasa de un cadru general de
viata in care sa se simta in siguranta”. Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi,
destul de maleabili in raporturile cu copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii
se ocupa de el, ca iau parte la micile lui necazuri si la problemele care il intristeaza, si ca nu se
dezintereseaza de ceeea ce se intampla la scoala. Dar in acelasi timp el are nevoie de un cadru de disciplina
destul de ferm pentru a nu-l lasa sa-si inchipuie ca libertatea lui e fara margini si, totodata, sa stie ca parintii
sai impartasesc acelasi nivel de exigenta.”(M. Gilly).
Este o sarcina a scolii, a personalului didactic, sa identifice situatiile problematice din familiile
copiilor, sa dirijeze pe cat posibil strategiile educative ale acestora in favoarea elevului si mai ales sa
constientizeze faptul ca relatia de colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea performantelor
scolare.
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI
PROF. INV. PRIMAR DATCU ADELA CARMEN
SCOALA GIMNAZIALA ,,VIRGIL MAZILESCU”CORABIA
Educația se realizează atât prin intermediul procesului instructiv-educativ, cât și în cadrul activităților
extrașcolare, un rol important fiind deținut de familie. Între factorii educației, familia a fost și este
considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educația începe din
familie, unde se formează "ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter" – după cum urmează
Loisel. Familia își aduce contribuția în toate sectoarele educației, aici copilul făcându-și "ucenicia" pentru
viața, cea morala rămânând însă esențială prin substanța pe care i-o imprima familia.
Cunoașterea normelor și regulilor moral-civice, definirea corectă a noțiunilor nu sunt suficiente
pentru o acțiune cu caracter moral. Educația moral-civică trebuie să se desfășoare și dincolo de zidurile
scolii.
Educația civica urmărește formarea gândirii critice și dezvoltarea unei atitudini conștiente și
responsabile față de sine și față de lumea din jur, prin folosirea unor strategii care să formeze deprinderi
participative (dialogare, argumentare, luare de decizii).
Procesul de devenire a personalității morale implică integrarea în plan intelectual, afectivmotivațional și volitiv a valorilor, principiilor și normelor morale ale grupurilor mai mari sau mai mici în
care individul trăiește. Acest proces se realizează atât în mod direct, prin participarea afectiva a individului
la viața grupului, prin asumarea de roluri, cât și indirect prin intermediul modelelor. .
Copiii sunt viitorul României. De felul în care ne creştem şi educăm urmaşii depinde lumea de mâine.
Poate fi o lume a progresului, a concordiei, sau o lume măcinată de conflicte, de ură şi distrugeri.
Omul este o fiinţă socială, care înainte de a fi beneficiarul şi creatorul culturii, relaţionează cu ceilalţi,
creează şi beneficiază de bunuri materiale realizate de el şi ceilalți, desfăşoară o activitate utilă lui şi
celorlalţi, respectă valorile societăţii care devin propriile valori.
O societate dinamică, cu transformări interne în domeniul ştiinţelor, al profesiunilor, al politicului
are nevoie pentru continuarea evoluţiei, de oameni inteligenţi, de oameni creatori şi, mai ales, de păstrătoriai
valorilor morale.
Preşcolarul nu înţelege şi nu poate explica ce înseamnă Adevărul, Binele, Cinstea, Altruismul, dar
se comportă în raport cu Adevărul, Binele, Cinstea, Altruismul şi percepe conduitele celorlalţi. Pentru a
putea delimita notele iniţiale ale acestor situaţii morale în care este antrenat în vederea însuşirii noţiunilor
morale, copilul trebuie să-şi formeze capacitatea de aprecia moral. Pentru aceasta trebuie să-i dăm
preşcolarului criterii obiective de apreciere a faptelor morale. Imaginile sunt intuitive cu privire la conduită,
trebuie să conţină o notă apreciativă "aşa e bine”, "aşa e corect", "aşa nu e corect" şi o notă imperativă: "aşa
trebuie să te comporţi”, "aşa nu trebuie să te comporţi". Regulile impuse verbal sau material de către adult
constituie, înainte de a fi interiorizate, obligaţii categorice, îndeplinesc valoarea unor necesităţi virtuale.
Atmosfera afectivă din 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
direcționarea activității și atitudinilor de mai târziu. Năzuințele copilului se formează în mica copilărie prin
exemplul celor din jur. În familie copilul învață limbajul și 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."
Zestrea de echilibru relaţional şi adaptativ pe care copilul o moşteneşte din tiparul reprezentat de
familia sa este cea mai sigură investiţie pe terenul viitoarei lui personalităţi asigurându-i detenta realizării
de sine şi a succesului în general. Din contră, dacă este crescut într-un climat tensionat, conflictual, instabil,
copilul se poate inhiba ba chiar se poate maturiza afectiv şi conjunctiv. Urmarea este, fie o puternică
motivaţie prosocială de evitare a tot ce se aseamănă cu cele trăite acasă, fie într-o motivaţie antisocială ca
expresie a nevoii de pedepsire a celor din jur, de răzbunare permanentă, de ură, rezultat al frustrărilor
afective acumulate în primii ani de viaţă.
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Încă de când copilul formulează primele propoziţii simte nevoia să transmită părinţilor
"evenimentele" din viaţa sa. Dacă părintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit, neavând dispoziţia
sufletească nici timpul necesar să îl asculte pe copil, firul comunicării se rupe iar copilul se va simţi neglijat,
respins în aşteptările sale. Va căuta răspunsuri în altă parte sau nu va mai căuta deloc. Numai fiind aproape
de sufletul copilului, pătrunzând în gând şi luând parte la preocupările acestuia, părintele devine
confidentul, sfătuitorul, punctul de rezistenţă şi încredere al copilului sporind şansele unei iubiri reciproce
şi unui respect necondiţionat.
Iubirea unui părinte, adesea în exces şi inexplicabilă nu poate justifica erorile de comportament şi de
atitudine în raport cu copilul, mai ales că ele decurg din impasul relaţiilor părinte-copil, părinte cu el însuşi,
părinte cu partenerul de viaţă. Dacă într-o familie se cultivă nesăbuit dorințele, pretențiile copilului, dar se
neglijează dezvoltarea inițiativei, implicării personale în activitate, echilibrul, apar grave disfuncționalități
în relațiile copiilor cu cei din jurul său, instalându-se unele trăsături de caracter, precum: egoism, lipsa de
sensibilitate și atenție față de alții.
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 grădinița, 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 .
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.
Trebuie reținut că: faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine;
deprinderile şi convingerile "creionate" acum constituie baza modului de acţiune în viitor; atitudinile şi
comportamentele adulţilor cu care vin în contact (îndeosebi ale părinţilor) vor fi primele modele copiate cu
fidelitate de către copii.
Prin pregătirea şi educarea copilului pentru viaţă, facem posibil ca orizontul specific de năzuinţe să
devină cotidian posibil.
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„FAMILIA-PILONUL EDUCAȚIE”
PROF. DAVID DANIELA,
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 190, SECTOR 4 – BUCUREȘTI
PROF. IONESCU ALEXANDRA – MARIANA,
LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU”, SECTOR 3 – BUCUREȘTI
Cuvinte cheie: societate, educație, familie, personalitate.
Odată cu trecerea timpului s-au produs modificări considerabile în mecanismul de funcționare al
omenirii și al societăților existente datorită evoluției educației. O societate este alcătuită din persoane care
întreprind acțiuni pentru a-și satisface nevoile și aspirațiile culturale comune ce conduc spre evoluția
continuă atât de necesară. Nucleul dezvoltării unei societăți este reprezentată de familie în mijlocul căreia
stă copilul care este pionul de bază al acestui mechanism.
Rapiditatea schimbărilor și complexitatea noutăților aduce mereu în fața oamenilor de toate vârstele
noi probleme de ordin economic, cultural, ștințific etc. Educația sub toate formele ei este unealta prin care
se găsesc soluții pentru adaptarea rapidă și eficientă la societate viitorului care este în continuuă modificare.
Cunoașterea particularităților dezvoltării personalității, a factorilor care contribuie la desăvârșirea acesteia,
a problemelor pe care le ridică ea, contribuie în mare măsură la găsirea unor soluții adecvate.
„Familia constituie un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală influențează armonia
fiecăreia dintre părți”. (A. Berger)
“Pecetea pe care părinții o lasă asupra structurii și profilului spiritual-moral al personalității propriilor
copii se menține toată viața ” (M. Golu). Acest tip de relație este hotărâtoare în devenirea personalității nu
numai prin faptul că ea este primordială și se menține pe toată durata vieții (cu intensități diferite), dar și
prin faptul că familia mediază și condiționează comunicarea și interacțiunea cu celelalte componente
sociale, în special cu școala.
Metodele educative pe care familia le oferă copiilor sunt atât directe prin acțiuni dirijate cât și indirect
prin modele de conduită oferite de către membrii familiei, precum si prin climatul psihosocial existent în
familie. Modelele de conduită oferite de părinți pe care copiii le preiau prin imitație și învățare-precum și
climatul socio-afectiv în care se exercită influențele educaționale („cei șapte ani de acasă”) constituie primul
model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a
modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. Strategiile educative la
care se face apel în familie determină în mare măsură dezvoltarea personalității, precum și rezultatele
școlare a le copiilor, comportamentul lor socio-moral.
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.
Bibliografie:
 https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/
 https://sites.google.com/site/roluleducatiei/rolul-familiei-in-formarea-individului
 https://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/EDUCATIA-IN-FAMILIE-FACTOR-AL-75.php
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EDUCAȚIA IN FAMILIE - CEI SAPTE ANI DE ACASĂ EDIȚIA 2021
CEA MAI BUNĂ MAMĂ
STUDIU DE SPECIALITATE
PROF. GR. I. DEAȘ CARMEN DANIELA
COLEGIUL TEHNIC „VICTOR UNGUREANU’’ CÂMPIA-TURZII/
LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU’’ CLUJ-NAPOCA
"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
Studiul de specialitate, metodă de confruntare directă a participanţilor cu o situaţie reală, autentică,
luată drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de situaţii şi evenimente problematice.
O situaţie pentru a fi considerată şi analizată precum un „caz” reprezentativ într- un domeniu, trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
• să fie autentică şi semnificativă în raport cu obiectivele prefigurate, condensând esenţialul;
• să aibă valoare instructivă în raport cu competenţele profesionale, ştiinţifice şi etice;
• să aibe un caracter incitant, motivând participanţii la soluţionarea lui;
• corespunzând pregătirii şi intereselor acestora;
• să solicite participarea activă a tuturor elevilor în obţinerea de soluţii;
• asumându-şi responsabilitea rezolvării cazului.
În continuare vă voi prezenta un exemplu de bună practică, a unui studiu realizat la disciplina
Biologie/ Educație pentru sănătate, având ca temă Cea mai bună Mamă.
Cu ocazia zilei de 8 Martie, elevii au primit materialele necesare pentru realizarea unor diplome care
trebuie oferite Mamei.
Aceștia trebuie să dea dovadă de creativitate, pe baza studiului activității, comportamentului Mamei,
să o caracterizeze prin diploma realizată.
Elevii care dau dovadă de seriozitate, creativitate, lucrează în liniște, frumos, îngrijit, vor primi
diplome de merit și diplome pentru Mama.
Am verificat și am evaluat activitatea elevilor astfel:
• toți elevii au dat dovadă de seriozitate,
• au dat dovadă de multă iubire,
• empatie,
• au lucrat temeinic, individual, în liniște,
• au fost deosebit de creativi,
• au conștientizat importanța Mamei în viața lor, în familie,
• cea mai bună Mamă este reflectată în bagajul educational de acasă.
Obiceiurile bune de familie trebuie să se păstreze, trebuie să se pună accent pe cei 7 ani de acasă.
Concluzii
• Formarea de atitudini, aptitudini și comportamente corecte la elevi privind Educația în familie,Cea
mai bună Mamă,
• Familiarizarea, trezirea interesului elevilor pentru a participa activ la activități fiind recompensați,
motivați pozitiv,
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• Studiul de specialitate constituie o modalitate eficientă prin care apropiem procesul învățării de
contextului extrașcolar și practica vieții cotidiene.
Bibliografie
1.Ionescu, M., Chiș, V.,2001: Pedagogie Suporturi pentru formarea profesorilor, Editura Presa
Universitară Clujeană pag. 143-153,
2.Naroși, I.,L.,Călugăru, Daniela, 2004: Programul Național de educație pentru sănătate în școala
românească, Formarea profesorilor, Caietul Participantului, Ministerul Educației și Cercetării, Fundația
Tineri Pentru Tineri, Program finanțat de Ministerul Sănătății Unitatea de Management a Priectului
Fondului Global.
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UNDE A DISPARUT EDUCATIA DE ACASA?
PROF. ÎNV. PRIMAR DECEAN LIVIA
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI
Pe parcursul ultimelor decenii, viaţa de familie a cunoscut schimbări dramatice. În trecut, părinţii
erau la cârma familiei, iar copiii le urmau îndrumarea. Acum însă, în unele cămine, lucrurile par să stea
exact invers. Să trecem în revistă câteva situaţii ipotetice, toate desprinse din cazuri obişnuite.
• O mamă se află în magazin cu băieţelul ei de patru ani. Când acesta întinde mâna spre o jucărie, ea
încearcă să-l descurajeze: „N-ai destule jucării acasă?”. Mama îşi dă seama, prea târziu însă, că nu trebuia
să recurgă la o întrebare. „Dar o vreau!”, se smiorcăie băieţelul. Temându-se că acesta va face o criză de
isterie, tactica lui obişnuită, mama cedează.
• O fetiţă de cinci ani îşi întrerupe tatăl în timp ce acesta vorbeşte cu alt adult. „M-am plictisit”, spune
ea. „Vreau acasă!” Tatăl se opreşte în mijlocul frazei, se apleacă spre fetiţa lui şi îi şopteşte pe un ton
rugător: „Doar câteva minute, scumpo, bine?”.
• Nu e prima oară când profesoara lui Ionuţ, un elev de 12 ani, se plânge că acesta ţipă la ea. Tatăl lui
e supărat, dar nu pe fiul său, ci pe profesoară. „Se ia mereu de tine”, spune el. „Am s-o reclam la direcţiune!”
Deşi sunt ipotetice, situaţiile de mai înainte nu sunt în niciun caz exagerate. Ele ilustrează o problemă
reală din căminele în care părinţii tolerează obrăzniciile copiilor, cedează în faţa cererilor acestora şi îi
„scapă” de consecinţele purtării lor greşite. „Sunt tot mai multe cazurile în care părinţii abdică, cedându-le
copiilor autoritatea”, se spune în cartea The Narcissism Epidemic. „Nu cu mult timp în urmă, copiii ştiau
cine e şeful şi, categoric, nu erau ei.”
Bineînţeles, mulţi părinţi se străduiesc să le transmită copiilor valori sănătoase, nu doar printr-un bun
exemplu, ci şi prin aplicarea, când e necesar, a unei corectări ferme, dar pline de iubire. Cu toate acestea,
părinţii care înţeleg importanţa disciplinării „înoată împotriva curentului”, preciza cartea citată anterior.
Cum s-a ajuns aici? Unde a dispărut educaţia de acasă, disciplinarea atât de necesară?
În opinia unora, autoritatea părintească a început să slăbească în anii ’60, când experţii îi îndemnau
pe părinţi să fie mai indulgenţi cu copiii. Ei sfătuiau: „Fiţi un prieten, nu o autoritate”. „Laudele sunt mai
bune decât disciplinarea.” „Nu corectaţi greşelile, ci mai degrabă observaţi cu atenţie orice lucru bun pe
care îl face copilul.” În loc să îndemne la realizarea unui echilibru între laude şi corectare, experţii lăsau să
se înţeleagă că disciplinarea ar zdruncina structura afectivă fragilă a copiilor şi i-ar determina să aibă
resentimente faţă de părinţi mai târziu în viaţă.
Nu după mult timp, experţii aclamau virtuţile respectului de sine. Era ca şi cum dintr-o dată s-ar fi
descoperit secretul de a fi un bun părinte: Faceţi-i pe copii să se simtă bine în pielea lor. Bineînţeles, e
important să le insuflăm copiilor încredere de sine. Însă curentul „respectului de sine” a dus lucrurile la
extrem. Experţii îi sfătuiau pe părinţi: „Nu folosiţi cuvinte negative precum «nu» şi «rău»”. „Continuaţi să
le spuneţi copiilor că sunt speciali şi că pot fi orice îşi doresc.” Cu alte cuvinte, a te simţi bine era mai
important decât a face binele.
În realitate, acest curent nu a făcut decât să-i determine pe copii să se simtă stăpâni, ca şi cum lumea
ar trebui să fie la picioarele lor. În plus, pe mulţi tineri i-a lăsat „nepregătiţi în faţa criticilor inevitabile şi
a eşecurilor din viaţa reală”, se afirmă în cartea Generation Me. Lucrarea citează şi cuvintele unui tată, care
a spus: „În câmpul muncii nu există curentul «respectului de sine». . . . Dacă la birou te prezinţi cu un raport
prost întocmit, şeful n-o să-ţi spună: «O, îmi place culoarea pe care ai ales-o pentru hârtie!». Le facem un
mare deserviciu copiilor dacă îi învăţăm aşa”.
De-a lungul deceniilor, normele de creştere a copiilor au reflectat adesea concepţiile mereu
schimbătoare ale oamenilor. „Disciplinarea este în continuă schimbare”, scrie profesorul Ronald Morrish.
„Aceasta reflectă schimbările din societate.” E foarte uşor ca părinţii să fie, cum spune Biblia, „aruncaţi
în toate părţile ca de valuri şi purtaţi încoace şi-ncolo de orice vânt de învăţătură” (Efeseni 4:14).
În mod evident, actualul „val” al disciplinării indulgente a avut rezultate negative. Nu doar că a
şubrezit autoritatea părintească, dar i-a şi lăsat pe copii fără îndrumarea de care au nevoie pentru a lua
decizii bune şi a înfrunta viaţa cu încredere autentică.
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Indiscutabil, creşterea copiilor nu e o sarcină uşoară. Însă, reţinându-ne să-i disciplinăm pe copii
când situaţia o cere, sarcina noastră devine şi mai grea. De ce? Deoarece, în lipsa disciplinării, 1) copiii
continuă să fie neascultători, ceea ce îi epuizează pe părinţi şi 2) părinţii oferă o îndrumare inconsecventă,
ceea ce îi derutează pe copii.
În schimb, o disciplinare echilibrată, plină de iubire poate contribui la formarea gândirii unui copil
şi la modelarea caracterului său. În plus, copilul se va simţi în siguranţă şi va deveni un adult cu simţul
răspunderii.
Bibliografie:
Ronald Morrish, Secrets of Discipline: 12 Keys for Raising Responsible Children
Revista Treziţi-vă, aprilie 2015
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FAMILIA SI ROLUL EI IN VIATA COPIILOR
PROF. INVATAMANT PRIMAR: DELCEA SILVIA
LICEUL TEORECTIC “HENRI COANDA”, CRAIOVA
Doctrina creştină, defineşte familia ca fiind o comunitate de viaţă şi de iubire. Ea este chemată să-şi
asume planul Lui Dumnezeu în condiţiile lumii noastre şi să-l realizeze.
Familia este celula vieţii pe pămînt, cel dintâi asezământ între Dumnezeu şi om, cea mai veche
comunitate umană întemeiată de Tatăl ceresc, după modelul tainic al Prea Sfintei Treimi. “Nu este
bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el” (Facere 2,18)
Ştiinţa sociologică prezintă familia ca un grup de persoane legate direct prin relaţii de rudenie, ai
cărei adulţi îşi asumă responsabilitatea pentru creşterea copiilor. Relaţiile de rudenie sunt legături de sânge
care se înfiinţează fie prin căsătorie, fie prin descendenţă.
Familia este factor decisiv de socializare şi educaţie pentru copii. 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.
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 este cel dintâi cadru social de care are nevoie fiecare om ca să trăiască. Ea este mediul
prielnic pentru naşterea, dezvoltarea şi desăvârşirea fiinţei umane. 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, 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.
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, 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.’’(Marie- Claude, Beliveau).
Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin
securizare materială, dragoste şi educaţie. H. H. Stahl, remarcabil sociolog, membru al şcolii
sociologice de la Bucureşti, clasifică funcţiile familiei în două mari categorii: ,,funcţii interne şi funcţii
externe, primele contribuind la crearea unui unui regim de viaţă intimă, menit să asigure tuturor
membrilor un climat de securitate, protecţie şi afecţiune; al doilea grup de funcţii asigurând
dezvoltarea firească a personalităţii fiecărui membru al grupului, socializarea şi integrarea sa
corespunzătoare în viaţa socială.
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
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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.
Familia este considerată nu drept un grup independent, ci un subsistem al societăţii – ’’celula
ei de bază’’. 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.
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.
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.
’’(PUTEREORTODOXA.WORDPRESS.COM)
Bibliografie:
1. PUTEREORTODOXA.WORDPRESS.COM
2. Biblia Ortodoxa, Facere 2,18
3. Internet
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ROLUL FAMILIEI IN DEZVOLTAREA COPILULUI
ARTICOL REALIZAT DE: PROF. ÎNV. PRIMAR DELIU RALUCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 FRAȚII POPEEA SĂCELE, BRAȘOV
Mediul familial are un rol deosebit de important în formarea și dezvoltarea armonioasă a copilului de
aceea este important ca părinții să cunoască în ce măsură mediul influențează dezvolarea copilului precum
și în ce momente din viață acesta exercită o mai mare influență (Dolean & Dolean, 2009).
Mediul are un caracter neomogen, de aici și diferențele dintre indivizi. În interiorul său, pot acționa
valențe deosebite care pot avea influențe benefice sau nefaste asupra copilului (Albu, 2007).
”A fi părinte înseamnă a transmite, respectiv, a acționa ca intermediar între societate (categorii, clase,
grupuri) – ai cărei/căror agenți investiți cu puterea de a transmite sunt părinții către copii; complementar, a
fi copil înseamnă a primi (a recepta) mesajul pe care părinții îl transmit” (Stănciulescu, 1997). Părinții sunt
cei care îi transmit copilului informații despre oameni și lume.
Familia reprezintă factorul de bază în dezvoltarea armonioasă a copilului iar mediul în care acesta se
dezvoltă joacă un rol deosebit de important. Un părinte trebuie să cunoască care sunt influențele mediului
asupra dezvoltării copilului, în ce momente din viață mediul are cea mai mare influență precum și care sunt
factorii care perturbă buna dezvoltare a copilului.
Mediul în care copilul trăiește este semnificativ în evoluția lui, fiecare mediu cu care el intră în contact
contribuie la formarea și dezvoltarea lui, însă, mediul familial este elementul cu cea mai mare influență și
de cea mai mare importanță.
”O generație sănătoasă fizic și psihic se naște în contextul unui climat familial propice. Iubirea,
maturitatea emoțională, comunicarea empatică, responsabilitatea, spiritualitatea înaltă sunt doar câteva
elemente ale acestui climat, constituind premisele unei bune dezvoltări.” (Bonchiș, 2011).
Părinții au un rol fundamental în formarea și dezvoltarea copilului, iar modelul comportamental
(dependențe de cogniție, nivelul abilităților sociale), valorile culturale și sociale, obiceiurile, tradițiile, rolul
și conduita interpersonală manifestate în mediul familial sunt observate și preluate de copil în contextul
interacțiunii dintre aceștia. Toate acestea au scop educativ în funcție de nivelul competenței parentale.
Mediul familial este un factor cu un rol important în dezvoltarea personalității copilului.
Relațiile stabilite între membrii familiei, (părinți-copii; între frați; între bunici și nepoți; între unchi;
mătuși și veri) din care face parte copilul au o influență semnificativă asupra dezvoltării
personalitățiicopilului. Părinții sunt cei care oferă mediul în care copilul se naște, crește și se dezvoltă pentru
viață, ”factorii de mediu familial reprezintă determinanți ai comportamentului și personalității” (Glăveanu,
2012 b, apud Gr. Nicola, 2008, p.78).
Încrederea în sine, creativitatea, dezvoltarea aptitudinilor sunt rezultate ale educației date în familie.
În funcție de modul în care părinții înțeleg să-și educe copiii, aceste rezultate se pot diminua sau pot crește.
Atmosfera în care copiii trăiesc influențează evoluția armonioasă a acestora. Dragostea și armonia
din familia în care copilul trăiește reprezintă un cadru favorabil în care el se poate dezvolta fizic, moral și
intelectual.
Climatul familial are cel mai mare impact pozitiv asupra formării copiilor, este climatul susținut de o
afectivitate constantă, bine temperată, manifestată în toate situațiile prin calm, răbdare, înțelegere,
pricepere, și devotament față de copil (Crețu, 1999).
Diferențele ce țin de aspectul economic sau de aspectul sociocultural sunt nevoi reale cu un puternic
impact asupra personalității copilului și asupra formării lui în conformitate cu idealul societății, însă
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elementul cu cea mai mare influență asupra acestor componente provine din climatul afectiv pozitiv generat
de familia în care acesta trăiește.
Relația pe care părintele o stabilește cu propriul copil reprezintă fundamentul personalității lui.
Bibliografie:
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
PROF. INV. PRES. DEMETER FOLDESI EVA
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie
Folosim expresia „Cei șapte ani de acasă” pentru a descrie conduita unei persoane într-un anumit
context, însă psihologii afirmă că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie,
defineşte în bună măsură viitorul adult.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi a comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună “mulţumesc”, “te rog”,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Un copil manierat se va descurca mult mai
bine în relaţiile cu cei din jur decât unul, căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.
Normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.
În educarea copiilor, pe primul loc ca importanță se situează dragostea necondiționată,care înseamnă
multă răbdare.
Cel mai bun lucru pe care îl poate face un părinte pentru copilul lui este că să îl iubească pe celălalt
părinte, pentru că unde există iubire există și dispoziția de a rezolva conflictele conjugale.Prin urmare,
există armonie și aceasta îi dă copilului un sentiment de stabilitate și îl face fericit.
Este foarte bine pentru starea lui sufletească să vadă că părinții. Lumea devine un loc mult mai sigur
pentru el.”
Părinţii sunt modele pentru copil. În zadar îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude
frecvent certuri între părinţi; este ineficient să îi atragem atenţia că nu a spus mulţumesc la magazin dacă
în familie nu aude niciodată acest cuvânt.
Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci
exprimarea mulţumirii şi a bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este
important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă şi
în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune decât
o ceartă sau o palmă.
Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste,
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi
să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va trece cu
vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi să accepte
greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori, darămite copiii.
Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani?
- deprinderi de autoservire
- ordine
- igienă
- curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative
- bune maniere şi comportament
- limbaj corect transmis
- modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător
- consecvenţă în realizarea unei sarcini
- concentrare a atenţiei
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- perseverenţă în realizarea unei sarcini
- alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de
competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii.
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său,
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să
scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare:
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc.
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FAMILIA –MODELUL VIITORULUI MEU
ŞCOALA GIMNAZIALA SPECIALA ,,CONSTANTIN PUFAN” GALATI
PROF. PSIHOPED. SP. FELICIA MARICELA CRĂCIUN
Motto:„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi
anume – OM.
Educaţia copilului este un proces de lungă durată şi începe încă din familie. Deprinderile de
comportare, atitudinile copilului faţă de alţii exprimă de fapt atmosfera morală în care el a fost crescut in
familie,sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, exemplul personal pe care i l-au dat prin
atitudinile si faptele lor de conduita. Unii părinţi nu înţeleg ca adesea copilul este incorect nu pentru ca ar
vrea sa se abata de la reguli, ci pentru ca nu stie cum trebuie sa se comporte, nu dispune de experienta
morala necesara, nu cunoaste cerintele fata de comportarea lui.
In educarea copiilor, un rol foarte mare il are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei. Ceea
ce trebuie sa caracterizeze relatiile dintre parinti si copii este stima reciproca dintre membrii
familiei,dragostea parinteasca rationala fata de copii,consecventa si unitatea cerintelor pe care le formuleaza
parintii si ceilalti membri ai familiei fata de copii,exemplul personal pe care il dau cei mari prin atitudinile
si faptele lor, incat devin pentru copii un exemplu de urmat.
Desigur,parintii isi iubesc copii, le poarta de grija,muncesc pentru ei si participa la toate bucuriile si
supararile lor. Dar aceasta dragoste nu trebuie sa fie oarba. Parintii care se manifesta astfel fata de copiii
lor, ii scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile , nu se bucura de nici un fel de respect si autoritate
in fata acestora. Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care
ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
Experienta educatiei in familie arata ca acolo unde copii sunt scutiti de orice fel de griji si eforturi,
ei devin egoisti, nu-si iubesc cu adevarat parintii, se instraineaza de ei si nu le dau o mana de ajutor atunci
cand se intampla sa treaca prin unele incercari. O problema aparte a educatiei in familie o constituie copilul
unic. Nu e de mirare ca parintii concentreaza toata grija si dragostea asupra singurului lor copil. Dar aceasta
daruire afectiva pe deplin explicabila trebuie totusi supusa unui control rational. Parintii sunt datori sa-i
gaseasca copilului tovarasi de aceeasi varsta cu el. Ei nu trebuie sa-l "acopere", sa-l sileasca sa-si petreaca
timpul numai in preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alti copii, inseamna a-l lipsi
de bucuriile vietii. Nici un copil nu poate sa creasca sanatos , sub aspectul intelectual si moral, daca nu se
dezvolta in colectiv si prin colectivul de copii. 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile
sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl
îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre
lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor
şi dorinţelor sale.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul
socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
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După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor problem
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi, aşa vor
trăi şi se vor manifesta pe viitor.
BIBLIOGRAFIE
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.

867

PĂRINȚII - CORESPONSABILI PENTRU PROCESUL EDUCAȚIONAL
PROF. ÎNV. PRIMAR, DESCULȚU MAGDALENA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 MANGALIA
Instruirea copilului nu începe prima dată la școală, ci încă din momentul nașterii. Școala începe acasă
și ține în mod esențial de influența organizată a familiei sale, la care câțiva ani mai târziu, se va adăuga și
cea a grădiniței, apoi cea a școlii. În plus, instruirea din familie are avantajul de a se desfășura într-un cadru
firesc, familiar, de cele mai multe ori spontan. De asemenea, atmosfera de învățare din familie este una
impregnată de afectivitate. Copilul vrea să le știe pe toate din curiozitate, dar ele dorește să știe mult mai
multe lucruri din dragoste pentru adult, din nevoia de a se identifica cu acesta, din dorința de a se asigura
de dragostea adultului. Se poate observa că unii părinți profită de statutul lor autoritar și de iubirea copilului
lor ca să-i impună activități peste puterile lui.
Școala începe în familie, dar nu se petrece ca într-o instituție. Învățarea se desfășoară gradat, mergând
în pas cu dezvoltarea copilului. Începe devreme, este plină de afecțiune și de interes pentru copil,
pregătindu-l în perspectiva șocurilor inevitabile la intrarea în instituția școlară.
Copiii învață tot timpul și nu numai în perioadele petrecute la școală. Ei învață spontan și mai ales
achiziționează o mulțime de cunoștințe, își formează o serie de deprinderi prin joc. Este deci foarte
important să se afle la îndemâna copiilor jucării, cărți, casete, CD-uri, etc. Vâsta școlară însă este vârsta cea
mai propice pentru a obișnui copilul cu cărțile, pentru a-i deschide apetitul pentru ele, pentru a forma un
viitor cititor. Educatorul împreună cu părintele colaborează, se pun de acord în selectarea cărților, CDurilor, emisiuni TV, etc.
E ușor a spune că cei doi factori educativi trebuie ,,să colaboreze”, însă mai greu e să se găsească
acele căi prin care părintele și educatorul ,, să vibreze” pe aceeași lungime de undă a sufletului.
Educatorul este acela care trebuie să găsească ,,drumul” spre inima părinteleui, să și-l apropie și săl facă să înțeleagă că învățătorul îți face datoria cu mintea, dar și cu inima.
Pentru a asigura succesul fiecărui copil în toate domeniile de dezvoltare, mă gândesc ce le pot oferi
părinților în vederea eficientizării procesului educațional. Formele ar fi diverse: ședințe cu părinții,
convorbiri telefonice, convorbiri individuale, scrisori de însoțire a portofoliului copilului, serbări, etc.
Pentru ședințele cu părinții mă pregătsc la fel cum o fac și pentru lecțiile desfățurate zi de zi. Desfășor
ședințe de cunoaștere, pe parcursul întregului an școlar mereu mi-am propus câte 2-3 ședințe tematice.
Agenda ședințelor au următoarea structură: activitatea de spargere a gheții, cercetarea subiectului propus,
discutarea problemelor de ordine internă, evaluarea ședinței.
Efectuarea temelor pentru acasă are un rol important în procesul de învățare. Făcându-și temele,
copiii își aprofundează cunoștințele și învață să-și gestioneze timpul. Temele pentru acasă reprezintă o
oportunitate pentru părinți, care poate să se implice activ în educația copilului lor. La ciclul primar, copiii
încep să primească teme pentru prima dată, pentru a consolida și a extinde procesul de învățare din clasă și
pentru a-i ajuta să-și dezvolte abilitățile importante de studiu. Deseori apar multe întrebări cu care se
confruntă părintele dornic să-și ajute copilul la pregătirea temelor. Pentru a facilita activitatea părinților le
propun câteva sfaturi:
- Stabiliți un program fix pentru efectuarea temelor pentru acasă;
- Alegeți un spațiu potrivit pentru scrierea temelor;
- Îndepărtați factorii care distrag atenția copilului;
- Asigurați copilul cu materialele de care are nevoie;
- Manifestași dragoste pentru învățătură, fiind un exemplu copiilor;
- Arătați interes pentru temele copilului;
- Permiteți-i copilului să se distreze, jucându-se în aer liber sau practicând sport;
Discuțiile cu copiii trebuie să decurgă în așa fel încât aceștia să se simtă membri importanți ai
,,echipei” pe care o formează familia. Copiii reacționează pozitiv și respectă calmul, încrederea, fermitatea
și afecțiunea părinților.
Pentru un parteneriat reușit cu părinții trebuie să respectăm următoarele principii:
- Confidențialitatea, care semnifică nevoia de a păstra secretul problemeor familiei;
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- Individualiatea – fiecare beneficiar este o persoană care are dreptul la respect și înțelegere, la
acceptarea sa așa cum este;
- Sinceritatea cere o imagine cât mai clară și sinceră a problemelor întâmpinate,discuții și abordări
cât mai realiste;
- Recunoașterea propriilor limite cere ca profesionistul să apeleze și la colaboratori atunci când
singur nu poate găsi soluții;
- Negocierea soluțiilor și respectarea deciziilor beneficiarului presupune discutarea tuturor pașilor
în programele de intervenție;
- Nediscriminarea se referă la respectul identității culturale, etnice, religioase, sociale, etc. a
beneficiarului;
- Acordarea unor servicii integrate presupune apelul la profesioniști în anumite momente (psihologi,
medici, consilieri școlari, etc.)
Bibliografie:
1. Cury, Augusto - ,,Părinți străluciți – profesori fascinanți”, Editura ,,For You”, București, 2005;
2. Dumitrana, Magdalena - ,,Copilul, familia și grădinița”, Editura ,,Compania”, București, 2000.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
DIACONESCU LOREDANA ELENA
În determinarea dezvoltării psihofizice a copilului, rolul principal aparține interacțiunii dintre
ereditate, factorii de mediu şi educație. Aceşti factori direcționează şi condiționează sub aspect cantitativ şi
calitativ dezvoltarea oricărei persoane, inclusiv a persoanelor care prezintă anumite deficiențe de natură
organică, funcțională sau de evoluție.
Factorii de mediu acționează sub forma influențelor bioclimatice, socioeconomice, culturale, a
totalității condițiilor structurilor şi normelor sociale (începând cu mediul familial, şi până la mediul
comunitar şi societatea în ansamblu) care se manifestă față de fiecare persoană sau grup social.
Acțiunea mediului asupra unui individ poate fi, în egală măsură, favorabilă unei dezvoltări normale
dar poate constiutui şi o frână, un blocaj în dezvoltarea sa (spre exemplu, cazul copiilor care din punct de
vedere biologic se nasc cu un potențial normal, dar care, din cauza mediului familial deficitar, ostil,
insecurizant nu sunt stimulați suficient în perioade optime de dezvoltare, ajungând să prezinte semne
evidente de retard intelectual sau chiar social).
Primele influențe educative apar în familie, apoi alături de familie, intervine colectivitatea preşcolară
care sprijină şi completează munca de educație a părinților, pentru ca, mai apoi şcoala, printr-un sistem
educativ structural şi sistematizat pe principii pedagogice, să modeleze şi să consolideze ceea ce copilul a
acumulat înainte şi să adauge elemente noi care să desăvârşească efortul de formare şi dezvoltare a
caracterului uman şi a personalității în ansamblu.
În familiile formate din părinți şi copii, mama este cea care începe educația, în primul an de viață
având rol predominant, nu numai în hrănirea copilului cum exagerat se accentuează, ci în realizarea şi a
celorlalte dimensiuni ale educației, între care căldura afectivă şi formarea deprinderilor elementare ocupă
primul loc.
O dată cu înaintarea copilului pe treptele superioare ontogenetice, tatăl preia atibuțiile educative întro măsură mai mare. De fapt această defalcare a atribuțiilor este relativă, căci şi sexul copilului îşi spune
cuvântul în exercitarea influențelor educative; fetele rămânând pe seama mamelor, iar băieții intrând în aria
de influență a taților.
Prezența bunicilor în familie ar trebui să exercite influențe benefice în educație. Şi aşa se şi întâmplă
în acele familii în care bunicii îşi înțeleg corect rolul de colaboratori ai părinților. Când însă bunicii fac
exces de zel, considerându-se în continuare părinții tuturor şi tratându- şi în continuare copiii ca pe nişte
copii, influența bunicilor devine dăunătoare prin aceea că ştirbesc autoritatea părinților.
Se deosebesc astfel, cinci stiluri parentale:
1. Părintele indulgent;
2. Părintele autoritar;
3. Părintele indiferent;
4. Părintele protector;
5. Părintele democratic.
Abordând stilul democratic în relația cu copilul, părintele î-l va învăța pe acesta să îi respecte pe alții,
să ia în considerare opinia celorlalți, să accepte observații, având totodată curajul să îşi exprime punctul de
vedere. Cu toate că în aparență stilul democratic prezintă numai avantaje, totuşi e bine să menționez faptul
că un copil crescut în acest mod se va adapta cu greu stilului autoritar. Familia rămâne astfel, pilonul de
bază în realizarea educației copilului.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. DIACONIȚĂ ADINA
LICEUL TEORETIC FILADELFIA, SUCEVA
”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.
Educă-mă, te rog, ca să pot fi
O binecuvântare pentru lume.”
(Child*s Appels-Marnie Gepe Cole)
Copilăria este vârsta cea mai importantă pentru formarea viitoare a omului. Relațiile care se stabilesc
între părinți și copii sunt hotărâtoare pentru calitatea relațiilor pe care le va stabili acesta din urmă, de-a
lungul vieții, în contexte diferite.
Pentru a fi un bun educator, trebuie să ne amintim de propria noastră copilărie, să retrăim
sentimentele copilului de atunci, care se păstrează intacte și, în loc să îndepărtăm acel copil, să-l scoatem
la iveală, să-l actualizăm.
Se știe, că educația, ca acțiune socială organizată, se desfășoară într-un cadru constituit pe baza unor
valori perene și cu participarea tuturor factorilor educaționali: familia, școala, instituții culturale, massmedia, etc.
Familia și școala reprezintă cei mai importanți factori educaționali, fiind adevărați piloni ai educației.
Mediul familial îi oferă copilului modele de comportamente pe care, de regulă, acesta le imită cu fidelitate.
Acum și aici se pun bazele unor deprinderi și obișnuințe de comportare morală, dar se face și trecerea spre
înfiriparea unor reprezentări, noțiuni, valori morale, convingeri prin care se exprimă atitudinea copilului
față de el însuși, față de ceilalți și față de societatea în care se afirmă.
Ultimii ani au adus cu ei o nouă percepție a educației. Se vorbește chiar de o criză a educației.
Statisticele ne arată că de la an la an crește violența (verbală și fizică) în rândul copiilor și a adolescenților.
Aproape toți părinții pun sub semnul întrebării atât vechile metode de educație, cât și cele noi. Nimic nu
pare să meargă cum trebuie și problemele copiilor noștri continuă să crească.
Auzim ades în jurul nostru sintagma ”Nu ai cei șapte ani de-acasă!”
Prea multe ore în fața televizorului, prea multă violență și sex pe micile ecrane, prea multe ore în fața
calculatorului, prea puțină comunicare, sunt doar câteva din cauzele acestei situații.
Se impune, așadar, o schimbare în educația copiilor. E nevoie ca părinții să-și modernizeze metodele
de educație pentru a crește copii și adolescenți sănătoși și cooperanți. Astfel, e nevoie de o educație pozitivă
de formare și afirmare la copii, a unei voințe puternice, în scopul de a-i pregăti pentru a-și făuri destinul
singuri, nu călcând pe urmele altora în virtutea inerției, ci fiind conștienți de ceea ce vor să înfăptuiască.
Astăzi, părinții au mai puțin timp ca niciodată pentru a se dedica educației. Din acest motiv este
esențial ca ei să învețe ceea ce este cel mai important pentru copiii lor. O cunoaștere mai profundă a nevoilor
copiilor lor îi determină pe părinți să-și petrreacă mai mult timp cu aceștia.
Anul 2020, datorită pandemiei ce s-a abătut asupra întregului glob pământesc, i-a obligat oarecum
pe părinți să stea mai mult timp în mijlocul familiei, având posibilitatea să petreacă mai mult timp cu copiii
lor, să-i observe și să corecteze anumite aspecte observate în comportamentul lor.
În familie se diferențiază trei grupe de greșeli educative ale părinților:
-grijă excesivă;
-severitate excesivă;
-indiferență.
Pentru copil, în universul familiei, TATĂL reprezintă puterea, autoritatea și siguranța, iar MAMAun teritoriu de refugiu, de înțelegere, de ajutor pe care el, copilul, le așteaptă. Să fii părinte e o meserie grea,
e o responsabilitate imensa, dar și o mare cinste. Să fii părinte e o mare și adevărată binecuvântare.
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Cheia succesului în educația copiilor noștri în familie se află în câteva ”rețete” pe care ne permitem
să vi le împărtășim și dumneavoastră:
-încrederea naște încredere și violența naște violență;
-ai încredere în copilul tău și el va fi sincer cu tine;
-folosește regula celor 3 A: acceptare, aprobare, apreciere;
-criticați fără să jicniți; criticați fapta și nu persoana;
-descoperă sufletul copilului cu bunele și cu relele lui; copilul este suflet însetat de iubire, atenție și
respect;
-descoperă ce mult înseamnă pentru un copil un gest de tandrețe, o vorbă bună, o alinare.
Trebuie să fim conștienți că singura investiție de valoare, niciodată falimentară, pe care o familie o
poate face pentru copil este investiția pentru mintea și sufletul acestuia.

2000;
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROFESOR DIACONU MARICICA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SCARLAT LONGHIN”, DOFTEANA
Educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, în primii 7 de viaţă, îşi pune amprenta pentru întreaga
viaţă. Normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect.
Copilăria reprezintă cea mai fericită etapă din viața unui om! Este momentul jocului și al
descoperirilor, al permisiunii, perioada propice educării, formării și instruirii caracterului psiho-social.
Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, având o
influenţă atât de mare, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual
al acestuia.
Mediul familial reprezintă unul dintre factorii decisivi ai formării armonioase a copilului, în primii
ani de viață și nu numai. Un mediu familial propice, prietenos și deschis contribuie din plin la dezvoltarea
echilibrată emoțională și socială a viitorului adult.
Studiile actuale din domeniul psihologiei scot în evidență faptul că primii șapte ani de viață au o
importanță covârșitoare asupra viitorului fiecăruia dintre noi, în toate domeniile, dar mai ales în materie de
psihologie. Pentru părinții unui copil de vârsta aceasta, este foarte important să cunoască etapele pe care
acesta le traversează în dezvoltarea sa, pentru a-l putea sprijini în experiența sa. Toți părinții își doresc un
copil fericit și vesel, dar nimeni nu este pregătit să facă față problemelor educative, care nu încetează să
apară, și în fața cărora sunt mai bine înarmați atunci când cunosc bine dezvoltarea copilului lor, din punct
de vedere fizic, psihic, social, afectiv și intelectual.
Psihologul Oana Maria Udrea afirma: "Educaţia primită în cei 7 ani de acasă depinde de câţiva factori:
relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia
şi pe care le transmite copilului". Prima lecție pe care părintele i-o predă copilului este legată de relația
afectivă. Copilul care primește atenția părinților, este copilul încrezător în forțele proprii, sentimental
afectiv pe care părintele i-l transmite îi crează acestuia deschiderea spre învățare, spre descoperire, spre
asumarea regulilor de comportament, spre stabilirea relațiilor viitoare. Tot Psihologul Oana Maria Udrea
atrage atenția părintelui asupra nivelului de vârstă al copilului, pentru că el înţelege lumea în mod diferit la
3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Părintele este oglinda
copilului său. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude frecvent 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. Copiii au nevoie să se simtă profund conectaţi cu părinţii lor, pentru că altfel nu se simt în
siguranţă, iar mintea lor nu poate funcţiona pentru a regla emoţiile şi pentru a accepta îndrumarea parentală.
Ei au nevoie să se simtă iubiţi şi protejaţi, iar această idee de siguranţă le creează deschiderea spre învăţarea
şi asumarea regulilor de comportament. Copiii care se simt apreciaţi şi trataţi cu atenţie şi respect de părinţi
percep în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Mai mult de atât, ei realizează că părinţii le acordă
atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce ei simt şi fac. De asemenea, educarea copilului într-o atmosferă
deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. Copiii sunt
întotdeauna mai receptivi atunci când părinţii le oferă o îndrumare iubitoare. Copiii grozavi se dezvoltă prin
îndrumare, gestionarea emoţiilor, a comportamentului şi dezvoltarea măiestriei, nu prin control, care aduce
obedienţă de moment. Părinţii chibzuiţi ştiu că ceea ce fac astăzi, fie spijină, fie constrânge personalitatea
în formare a copilului. Aceştia folosesc limitele empatice, şi nu pedepsele pentru a sprijini copilul să îşi
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dezvolte mai degrabă, autodisciplina, decât obedienţa forţată. Sunt conduşi de principii fundamentale, aşa
încât nu acceptă compromisuri de la relaţionarea respectuoasă ori de la timpul petrecut în familie.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. După ce ajunge la vârsta
preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii din şcoală. Cei din urmă vor
fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ
care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme.
BIBLIOGRAFIE
1. Viata-sanatoasa/sanatatea-copilului/cei-7-ani-de-acasa-317519.html 2. Anne Bacus Copilul de la
3 la 6 ani, Editura Teora, 1994
2. Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
3. Vrăsmaş Ecaterina Adina, „Consilierea şi educaţia părinţilor”, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
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FAMILIA – ROL ESENTIAL IN DEZVOLTAREA ARMONIOASA A
COPILULUI
DIMA MARIANA
Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari,
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei
personalitati armonioase.
Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor
familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de dimineata pana seara
si care nu petrec prea mult timp impreuna cu ei.
De ce este importanta familia in educatia copiilor? Pentru ca are o influenta deosebita asupra copiilor,
care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viata,
societate si natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viata lor, decat de la profesori sau necunoscuti.
De asemenea, familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere
intelectual, cat si fizic, moral si estetic. Parintii sunt cei care de cele mai multe ori asigura hrana si celelalte
elemente necesare copiilor: hainute, carti, rechizite, jucarii, ceea ce ii determina pe cei mici sa inteleaga ca
au datoria sa implineasca asteptarile pe care le au adultii de la ei.
Mai mult decat atat, parintii au datoria de a le forma copiilor constiinta, caracterul, vointa,
personalitatea si simtul responsabil, dinainte ca cei mici sa ajunga pe bancile scolilor.
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
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.
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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 întâmplă 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 acea coerenţă a
sinelui de care vorbea Antonovsky. 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.
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CEI 7 ANI DE ACASA
EDUCATOARE DIMANCEA FLORENTINA
GRADINITA NR 1 ORBEASCA DE SUS
Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine.
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc.
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu
este important, că nu interesează.
Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează, fără a recurge la
un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul
copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a
iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu,
folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă
că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile
pe care le-a făcut.
Foarte importante sunt şi activităţile complementare celor de la grădiniţă, desfăşurate cu copilul în
contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în
conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească
a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea
fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie
materialele de care au nevoie, să-i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să
descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere
prin propriul lor comportament modele de urmat.
Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire
minuţioasă ar putea fi: a) În natură: - să alerge, să se joace cu mingea „De-a v-aşi ascunselea”, „De-a BabaOarba” etc. - să-i lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă iarba,
pământul, nisipul, apa etc. - să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul
vântului, susurul apelor etc. - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre
cum se folosesc, despre gustul lor ş.a.
- să-i incite la desfăşurarea de acţiuni care dezvoltă abilităţile matematice (numărare, împărţire
echitabilă, realizarea de grupe cu acelaşi număr de elemente) - să le stimuleze imaginaţia, antrenându-i să
confecţioneze obiecte simple, cu materiale din natură (buchete din flori, mărgele din scoici, medalioane din
pietricele, pictură pe pietre, colaje din seminţe, frunze etc.) b) În gospodărie: - să sorteze îmbrăcăminte şi
încălţăminte după criterii diferite: anotimpurile în care le folosim, mărime, culoare, formă etc. - să
caracterizeze obiecte familiare, referindu-se la utilitate, gust, miros, aspect - să se joace în funcţie de
activitatea pe care o desfăşoară: „De-a bucătarul”, „De-a vânzătorul”, „De-a petrecerea”, „De-a musafirii”
etc. c) În drum spre grădiniţă: - să numere maşinile de o anumită culoare - să privească atent maşinile şi să
semnaleze printr-un cuvânt că a observat o anumită literă în numărul de înmatriculare al acesteia („Hai să
spunem crocodil când vedem un C la numerele de pe tăbliţele maşinilor”) - să se joace, atribuindu-şi diferite
roluri („Să zicem că eu eram Ana, colega ta şi ne întâlneam pe drum…”)
Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice
situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina,
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cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei
mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit
copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să
descopere lumea.

Bibliografie:
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
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,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASA- EDUCAȚIA INCEPE IN FAMILIE!”
REALIZAT DE: PROF. DINU GEORGIANA CRISTINA
“Cel mai puternic factor educational este conversatia din casa unui copil.”- William Temple
Familia reprezintă primul mediu socializator din viața unui copil. Acesta se naște și crește în cadrul
familiei, urmând valorile și principiile care îi sunt transmise de către părinți.
În primul rând, consider că familia deține un rol extrem de important în ceea ce privește dezvoltarea
armonioasă din punct de vedere psihic, fizic și emoțional a copilului, deoarece acesta, începând de la vârste
fragede, asimilează și, mai ales, imită întocmai, comportamentele pe care le observă la cei din jur. Astfel,
conversațiile pe care părinții le au cu cei mici îi ajută pe aceștia din urmă, să își formeze propriile opinii și
păreri despre diverse situații în care, pe viitor, pot fi expuși. Este necesar ca cei mici să fie obișnuiți să
participe la discuții alături de adulți, bineînțeles, fiind respectată vârsta și capacitatea de înțelegere. Copiii
își pot căpăta independența și pot dezvolta o stimă de sine necesară pe viitor.
În al doilea rând, comportamentele pe care cei mici le observă în cadrul familiei sunt definitorii
pentru caracterul pe care și-l va forma pe mai departe. Atmosfera familială și tipul de familie din care
provine cel mic, poate să îl influențeze într-un mod negativ sau pozitiv. Dacă atmosfera din familie este
una pozitivă, plină de fericire și iubire, copilul va crește cu astfel de valori, și va fi la rândul lui, un adult
care oferă celor din jur iubire și își va forma, la rândul lui, un cămin identic cu cel în care a trăit și s-a
dezvoltat. Dacă, în schimb, copilul trăiește și crește într-un mediu nefavorabil, neprielnic, în care atmosfera
este una negativă, plină de momente de tensiune și în cel mai rău caz, de violență, acesta riscă să devină un
copil introvertit, care nu poate să se apropie de cei din jur sau să comunice cu cei din jur, transformându-se
mai apoi într-un adult care nu-și poate întemeia o familie. Cei care provin din medii cu atmosferă negativă,
este important să beneficieze de ajutor pentru a putea depăși traumele pe care le-a suferit, pentru a avea o
viață plină de fericire!
Concluzionând, sintagma ”cei șapte ani de acasă” este extrem de folosită pentru că se presupune că
în cadrul acestor ani, copiii asimilează și interiorizează tot ceea ce văd în cadrul familiei, iar astfel, aceasta
joacă un rol important în formarea vieții de adult care va trăi și integra în cadrul societății.
Bibilografie:
- Golu, Florinda, ”Manual de psihologia dezvoltării”, 2015, Ed. Polirom
- Nicola, Ioan, ”Tratat de pedagogie școlară”, 2003, Ed. Aramis
- ”Cei șapte ani de acasă. Obiceiuri și informații utile”, 2016, Ed. Galaxia Copiilor
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EDUCAȚIA PRIMITẶ ȊN FAMILIE
DINU MANUELA
LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRACHE POENARU,,
BĂLCEŞTI - VÂLCEA
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exedra şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” înhttps://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapteani-de-acasa-pas-pas-greselile-familie-marcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor1_553e4f3dcfbe376e359c7 societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli
nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc,
spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor
noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor
de lângă noi.
Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite.
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CUM SĂ FII UN BUN PĂRINTE?
DINU VIOLETA ANDREEA
GRADINIȚA CU P.P. SI P.N. ,,CRAI NOU” POIEȘTI
Comunicarea bazată pe o relație de demnitate și recunoaștere reciprocă are un rol central in relația
dintre părinți si copii, ca explicațiile, raționamentul, negocierile și argumentele. În acest mod, copiii cresc
învătând ce înseamnă responsabilitatea, autocontrolul și egalitatea și devin mult mai pregătiți pentru a
deveni adulți. Opiniilor copilului trebuie să li se acorde importanța cuvenită, în funcție de vârsta și gradul
de maturitate, dar aceasta nu înseamnă acordarea unei autonomii totatale, ci implicarea și încurajarea
participării copilului în procesul de luare a deciziilor ce îi afectează viața. Când drepturile copilului sunt
respectate părintele are față de copil o atitudine pozitivă. Așadar, drepturile copilului trebuie respectate, în
primul rând de către părinți și de ceilalti adulți din mediul ambiental al copilului, ceea ce înseamnă că
părinții trebuie să le ofere copiilor îngrijire, afecțiune, atenție și un cadru de dezvoltare care să conducă spre
recunoașterea reciprocă.
Copiii trebuie să beneficieze de drepturile generale ale omului, la care suntem toți indreptățiți încă
din momentul nașterii. Drepturile omului înseamnă să îi tratezi pe ceilalți așa cum ți-ar plăcea ție să fii
tratat, și anume cu demnitate, respect, egaliate și dreptate, și se aplică fără deosebire de cetățenie,
naționalitate, rasă, etnie, limbă, sex, orientare sexuală, abilități sau orice alt statut. Copiii sunt vulnerabili,
trebuie să se joace, sunt în proces de dezvoltare și au nevoie de oarecare autonomie. De aceea, ei au nevoie
de drepturi proprii, cu caracter special.
Calitatea de părinte cu atitudine pozitivă are in atenție următoarele tipuri de activități parentale:
îngrijire, structurare, recunoaștere, împuternicire.
Educația primită în copilărie se reflectă din plin la maturitate, când copilul ieșit de sub "fusta"
părinților este nevoit să se descurce, ca adult, într-o societate greu de ințeles și cu oportunități destul de
limitate și foarte competitive. Din acest motiv, specialiștii recomandă părinților să educe copilul mic astfel
încât să devină o persoană capabilă sa găsească pârghiile necesare pentru a-și croi drumul ușor către un
viitor strălucit.
Părinţii sunt primii care ar trebui să înveţe să-şi ţină în frâu emoţiile şi nervii, nu copiii. Aceasta este
prima regulă pentru ca şi cei mici să înveţe, prin puterea exemplului, cum să se descurce cu propriile emoţii.
Părinţii trebuie să-şi înăbuşe impulsul de a pedepsi şi să nu-i arate mereu copilului că este furios,
reacţionând agresiv, aceasta fiind o atitudine care nu face decât să se întoarcă împotriva celui care o
foloseşte
Incă din primele momente de viața, copilul începe să fie receptiv la reacțiile celor din jurul său,
modificându-i comportamentul în funcție de răspunsul primit (va plânge mai des deoarece va primi
imbrățișări, de ex).Va încerca să ne seducă cu inocența sa, cu acele priviri, grimase care îi dau un farmerc
incontestabil. Cu toate acestea, treptat, vom considera necesar să “educăm” copilul. Să îi introducem reguli,
să fim mai puțin permisivi cu acesta.
Împuternicirea, controlul asupra propriului comportament și influențarea comportamentului altor
persoane, contribuie la sporirea punctelor tari ale copilului și respectarea capacităților în continuă
dezvoltare ale copilului. Astfel, copilul poate avea deschidere și disponibilitate de a vedea propriile puncte
slabe și puncte tari, prin independență, dar și prin căutarea unui sprijin și ajutor din partea părinților.
Motivul pentru care un copil are un comportament considerat nepotrivit de adult ascunde, de cele mai
multe ori, o altă explicaţie decât răsfăţul, conform unei teorii recente. Fie că cel mic cerşeşte atenţia
părinţilor, vrea să se joace, îl supără ceva sau nu înţelege un anumit lucru, părinţii sunt cei care ar trebui să
realizeze faptul că pedeapsa nu educă, indiferent de metoda de coerciţie aleasă, ci complică şi mai mult
lucrurile.
Cu cât un copil dovedeşte un comportament mai dificil sau mai agresiv, cu atât mai mult are nevoie
de atenţia şi înţelegerea părinţilor, nu să fie pus la colţ şi certat.
Greșelile sunt firești, iar copilul trebuie să știe acest lucru. Cu toate acestea, nu înseamnă că ele
trebuie promovate sau încurajate în comportamentul lui. Trebuie să-i explicăm copilului, ori de câte ori
avem ocazia, că este normal să greșească, dar că astfel de acțiuni au consecințe neplăcute, pe care trebuie
să le înfrunte responsabil.
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Încurajează-l să vadă întotdeauna greșelile ca oportunități din care poate învață lecții importante de
viața. Adesea, greșelile atrag cu sine și eșecurile, în fața cărora copiii au tendința de a claca. La maturitate
copilul va trece printr-o mulțime de situații neplăcute și va înfrunta foarte multe eșecuri, pe care este bine
să le exploateze și să le depășească cu fruntea sus. Pentru asta, trebuie să invețe din greșeli și eșecuri încă
de mic.
Bibliografie
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REFERAT
ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR
INV. DIRNU NICOLETA
LICEUL PREDA BUZESCU-BERBESTI, VALCEA
In educarea ,,puiului de om”, parintii, educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace
importante de educatie si instructie.
Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
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 ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea
psihopedagogica, experienta.
Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.
In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.
Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.
Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in
formarea profilului moral al copilului.
*,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,,gastile “ si ,,bandele”
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent.
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici
un parinte pentru copilul sau.
*,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va
fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de
scoala sau mai tarziu la locul de munca.
*,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu
a judecatorului.
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*,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi.
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la
invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.
Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
Un proverb spune :,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul”
BIBLIOGRAFIE:
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE
PROF. MIHAELA DOBRAVETZ, GRADINITA P.P. NR.14 TIMISOARA
În societatea modernă, aflată într-o continuă schimbare, găsim o varietate de tendinţe referitoare la
educaţia copiilor în familie. Deşi părinţii consideră că pot fi parteneri egali şi îşi doresc să stabilească şi să
aplice împreună strategiile de educare a propriilor copii, se constată că adesea întâmpină „probleme” la
capitolul- rezolvarea conflictelor. „În ciuda abundenţei de informaţii referitoare la creşterea şi educarea
copiilor, sarcina înlăturării atitudinilor stilului punitiv de educaţie este dificilă”1, deoarece avem tendinţa
de a selecta doar aspectele care ne interesează. În schimbarea atitudinilor s-a constatat că există câteva
bariere esenţiale determinate de factorul intern „zgomotul psihologic”. Oamenii încearcă să se
autoprotejeze de informaţiile care sunt deranjante prin trei căi:
 Expunerea selectivă –ne expunem mai mult acelor informaţii care ne întăresc credinţele şi mai
puţin celor care ni le contrazic. Credinţele şi ideile referitoare la modul de educare a copiilor provin din
impresiile adunate de părinţi în copilărie, fiind adesea adânc înrădăcinate în ei. De cele mai multe ori alegem
o persoană mai în vârstă, cu experienţă, ca să ne ofere sfaturi;
 Perceperea selectivă – constă în tendinţa oamenilor de a crede, vedea şi a auzi doar ceea ce doresc;
 Retenţia selectivă –ne reamintim mai bine lucrurile care ne întăresc credinţele decât cele care le
sunt contradictorii lor.
„Scopul educaţiei în familie este de a minimiza concepţia prelută de părinţi de la părinţii lor şi de a
obţine o filosofie de educare mai realistă şi tolerantă. Alte scopuri ar putea include: reducerea tendinţei
de autoblamare sau de învinovăţire a altora pentru ceea ce e greşit în creşterea copiilor; însuşirea unor
tehnici de îngrijire a copiilor, care să rezolve eficient dificultăţile viitoare; modelarea părinţilor pentru a
fi propriul lor educator în manipularea abilităţilor de educaţie familială ”2.
Încercând să stabilească un echilibru între dragostea de părinte şi limitele permisivităţii, cercetătorii
au identificat patru stiluri educative în familie, şi anume;
1. Stilul parental de respingere/neglijare presupune dragoste scăzută şi limite scăzute;
2. Stilul parental autoritarist presupune dragoste scăzută şi limite înalte;
3. Stilul parental permisiv presupune dragoste ridicată şi limite scăzute;
4. Stilul parental democratic sau echilibrat presupune dragoste ridicată şi limite înalte.
Cu siguranţă va fi dificil să ajungem la un consens general, în ceea ce priveşte stilurile educative.
Responsabilităţile de părinte sunt extrem de dificile. Din nefericire, puţini părinţi „ înţeleg necesitatea
consecvenţei şi a respectării unor principii sănătoase pentru educarea propriilor copii, preferând să se
ghideze după starea de spirit de moment”3. Pentru părinţii din zilele noaste, educaţia copiilor trebuie să fie
prioritară, vizând îmbunătăţirea constantă a comportamentului faţă de proprii copii.
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În concluzie, deciziile şi exemplele obişnuite de comportament ale părinţilor pot avea efecte cu urmări
pe viaţă în formarea personalităţii copiilor. „Copilăria timpurie, cea mai importantă perioadă din viaţa
copilului, este marcată de momente cruciale pentru succesul său de mai târziu, la şcoală şi în viaţă”4. De
aceea intervenţia adultului este indispensabilă în această perioadă.
_________________________________________________
1.Pescaru-Băran A., (2004), Parteneriat în educaţie familie-şcoală-comunitate,Ed. Aramis Print,
Bucureşti, pag.6.
2. Idem, pag. 8.
3. Sanchez P., Lopez E., Hijazo Y., (2009), Părinţi consecvenţi, copii fericiţi, Ed. Aramis Print,
Bucureşti, pag.
4. Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează curriculumul pentru educaţie timpurie, 2019, pag. 2
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EDUCAȚIA NONFORMALĂ -EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROFESOR DOBRE ANA AMALIA
COLEGIUL TEHNIC MOTRU
Educația nonformală cuprinde totalitatea acțiunilor organizate în mod sistematic, dar în afara
sistemului educațional formal . Educația nonformală include un ansamblu de acțiuni și influențe educative
,structurate, organizate și instutionalizate ,desfășurate în afara sistemului de învățământ. În contextul actual
,criza sanitară cu toate implicațiile ei, educația formală și cea informală se intersectează frecvent datorită
platformelor educaționale și dezoltării competențelor digitale la cadrele didactice și la elevi.
Parteneriatul școală-elevi-părinți a devenit mai activ în multe școli ,mai ales datorită deschiderii spre
comunicare a tuturor. Părinții s-au trezit în situația în care trebuie să preia o parte din educația nonformală
atât de necesară unei educații complexe a elevilor, iar profesorii au învățat din propria experiență cât de
dificil este să fii părinte și profesor în învățământul online.
Educația în familie începe cu cei șapte ani de acasă, deși în condițiile actuale unii elevi sunt acceptați
în învățământul primar,la clasa pregătitoare, înainte de vârsta de șase .Părinții decid în aceste cazuri că este
necesară evaluarea psihologică pentru a-și înscrie mai devreme copiii la școală . Foarte rar astfel de excepții
sunt benefice elevilor care pierd astfel un an de copilărie, un am de socializare în alt cadru educațional.
Încă din antichitate educația copiilor, mai ales în familie, a fost privită diferit în diverse societăți . În
Egiptul Antic politeist, copiii erau răsfățați,educați ,liberi să se bucure de copilărie și prezența familiei. În
Sparta însă educația copiilor era una severă, bazată pe reguli stricte ,încă de la vărste fragede. În Atena de
punea accent pe educație, sport ,arte și bucuria copiilor de a crește liber și frumos ,alături de cei dragi.
În societatea contemporană există mari diferențe în ceea ce privește educația copiilor în divrse culturi
ale lumii. În Europa, orele de culcare ale copiilor se negociază după 9-10,ei sunt implicați în activitățile
socio-culturale ale adulților ,participă la tradițiile comunităților din care fac parte și au o mare libertate de
exprimare,mișcare ,posibilitatea de a opta pentru lucrurile care fac parte din hobby-urile lor. Părinții și
copiii europeni stau împreună cel mai frecvent la cină și uneori nimeni nu întreabă despre evenimentele
realmente importante ale zilei. Mofturile culinare ale copiilor, lupta părinților pentru a-i convinge să încerce
meniuri cât mai variate gătite acasa și cât mai sănătos din punct de vedere nutrițional.
Copiii din Africa sunt educați de foarte mici să fie responsabili,să înțeleagă greutățile vieții cotidine
și necesitatea de a fi harnici și activi la școală, ca singura oportuntate care-i poate salva de sărăcie, boli și
ignoranță. Ei nu sunt niciodată privilegiați de destin, bucuriile lor sunt rare și sincere.
Modestia,harnicia,responsabilitatea,curajul ,credința și onestiatea sunt valorile cu care acești copii cresc
foarte mandri de originea lor.
Copiii din America de Nord sunt educați după reguli generale aplicate de multe generatii, iar
pedepsele tradiționale de acasa (interdicțiile de ieși din casă sau de a folosi tehnologia ) sau la școală (
consemnarea la școală) sunt văzute tot ca o modalitate de a forma caracterre puternice și morale . Însă ei
continuă să fie rebeli,introvertiți sau cu probleme de comportament ,așa cum și menționează fișele lor
psihopedagogice.
În America de Sud familiile sunt unite, în ciuda sărăciei și coropției politice din multe state. Ei sunt
preocupați să supraviețuiască sărăciei,pericolelor,iar copiii se maturizează și responsabilizează de mici. În
Peru, de exemplu, copiii de la sase -sapte ani își ajută părinții la extracția sării sau în gospădărie.
În Asia este le sunt imprimate copiilor de mici valori precum responsabilitatea ,respectul pentru
educație ,familie ,religie, educația civică și cea ecologică,dragostea pentru natură. Japonia este un model în
ceea ce privește educația copiilor în familie. Respectul față de ceilalți,bunurile cetățenilor ,tradiție și cultură
reprezintă parte integrantă din identitatea socială a unui japonez.
În România este o mare diferență în ceea ce privește educația copiilor în familie, în funcție de
educația părinților,mediul din care provin copiii, relația lor cu comunitatea și autoritățile locale ,statutul
social. Copiii săraci, proveniți din mediul rural,care au acces limitat la tehnologie devin de la o vârstă
fragedă responsabili,se maturizează mult prea repede și adesea sunt exploatați de cei care vor forță de muncă
ieftină ,cei care nu respectă Codul Muncii și legislația în vigoare privind drepturile copiilor . Ceilalții,copiii
privilegiați sau doar foarte răsfățați de părinți se bucură doar de drepturi nelimitate... uitând de obligațiile
care decurg de la acestea.
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Nu trebuie însă niciodată să uităm că educația și etica profesională ne înnobilează spiritele, ne înalță
aspirațiile. Nelson Mandela spunea despre educație :" Educația este cea mai puternică armă pe care voi o
puteți folosi pentru a schimb lumea . " Educația reprezintă un mai bun gardian al libertății decât o
copleșitoare armată ( Edward Everett). Educația, bunul simț și cei șapte ani de acasă ne definesc mereu
caracterul.
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ROLUL CELOR „ SAPTE ANI DE ACASA” IN FORMAREA
REPREZENTARILOR MATEMATICE
PROF. DOBRE MAGDALENA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI, DRAGODANA,
DAMBOVITA
Sintagma “ cei șapte ani de acasă” este puțin depășită în contextual actual în care elevii încep școala
la șase ani. Acești șase/ șapte ani de acasă, se referă la achizițiile cu care copilul pleacă în viață, după
perioada preșcolară.
Familia reprezintă locul în care copilul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde
devine practic ființă socială. Familia este un sistem dinamic, care cunoaște transformări permanente.
Membrii ei se dezvoltă, evoluează împreună și adaugă elemente care îmbogățesc în permanență viața
familială. Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și competențe
sociale în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de către școală, pentru instruirea didactică. Ca prim factor
educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale, familia este cea care ar trebui să
dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copilului. Copilul obține rezultate școlare în funcție de
modul în care părinții se implică în procesul de învațare. Tot în familie se formează cele mai importante
deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini,
ordinea, grija față de ceea ce-i aparține.
Alături de familie, un rol important îl are învățământul preșcolar. În cadrul grădinițelor, preșcolarii
își formează, printre altele, și limbajul matematic. Dezvoltarea limbajului matematic se face din grădiniță
și vizează atât transmiterea de cunoștințe și formarea deprinderilor intelectuale în vederea înțelegerii și
însușirii matematicii de clasa I, cât și formarea unui limbaj matematic adecvat care se referă la verbalizarea
acțiunii directe cu elementele unei mulțimi, a operațiilor simple cu numere naturale. Acest limbaj nu
presupune învățarea mecanică a unor termeni matematici în spatele cărora să nu se afle reprezentările
corespunzătoare. La nivelul vârstei preșcolare, învățarea limbajului matematic se poate realiza prin
următoarele: a) descrierea bazată pe exemple și operații concrete cu obiectele; b) integrarea descrierii întrun sistem de întărire imediată, bazată pe motivație; c) abstractizarea (la nivel accesibil). De cunoștințele
elemenare însușite la grădiniță, de operațiile logice, de limbajul matematic accesibil, vor depinde în mare
măsură posibilitățile copilului de a aprecia și de a folosi conștient noțiunile abstracte din care este alcătuit
edificiul matematicilor complexe. Pentru a ajunge la conceptul de număr sunt necesare o serie de operații
desfășurate într-o anumită succesiune conform normelor pe care le relevă teoria mulțimilor. De aceea, un
prim pas ce trebuie făcut în formarea limbajului matematic la preșcolari, este clarificarea termenului de
grupă sau mulțime. La nivelul grupei mici, limbajul matematic se limitează la: exprimarea verbală a
însușirii comune a elementelor unei grupe, perceperea diferențelor cantitative dintre două grupe de obiecte
comparate, exprimarea verbală a relațiilor spațiale dintre grupele de obiecte, etc.
Limbajul matematic se consolidează apoi pe parcursul învățământului preșcolar și primar, ajungând,
ca în ciclul gimnazial, elevului să-i fie foarte ușor să rezolve probleme, explicând celor care-l urmăresc
modul de rezolvare a cerințelor.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE-CEI 7 ANI DE ACASĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHHILIILE
PROFESOR, DOBRE NEACȘA
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein
Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în
special până la vârsta de 7ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 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 7 ani de acasă. Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii
pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea caracterului psiho-social. Familia 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 este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme
şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.Tot timpul familia
trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău.
În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”.
În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor
şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. După ce ajunge la
vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii din şcoală; cei din urmă
vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ
care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme.
Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine
crescut” regăsim:
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.
Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni.
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OM.

. „Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
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EDUCAȚIA IN FAMILIE-CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!
PROF. INV. PRIMAR DOBRICA CORINA ELENA
ȘCOALA GIMNAZIALA PUTINEIU, TELEORMAN
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
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 7 ani de
acasă.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a
educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de
comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca
adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are
loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de
vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste
activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă); după care urmează școala. Este
important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă / școală, pentru a putea adapta
activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al
instituției şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare / învățătoare şi părinţi
poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare. Pentru ca
părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, ce activităţi se vor desfăşura la
școală, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita
învățătoarei informaţii despre cum decurge o zi la școală, cum sunt organizate activităţile, cum este
organizat spaţiul etc.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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. Procesul educativ al copilului trebuie condus cu
grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de
timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte
capacitatea de înţelegere.
Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? Copiii pot învăța în cei șapte ani despre : deprinderi de
autoservire, ordine, igienă, curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi, exteriorizarea trăirilor, sentimentelor
si emotţilor atât pozitive, cât şi negative, bune maniere şi comportament, limbaj corect transmis (fără greşeli
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de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire), modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde
la diverse provocări ale mediului înconjurător, consecvenţă în realizarea unei sarcini, concentrare a atenţiei,
perseverenţă în realizarea unei sarcini, alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de
competiţie,altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii.
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE. ROLUL SĂU ÎN EDUCAREA COPILULUI
PROF. DOBRICĂ IUSTINICA TEODORA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLMĂȚUIU, TELEORMAN
Între factorii educaţiei familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial deoarece în
ordinea firească a lucrurilor educaţia începe din familie motiv care l-a determinat pe Loisel sa afirme că „
în familie si pe genunchi mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume-omul de caracter” . În
procesul educativ, părinţii trebuie să ţină seama de particularităţile de vârstă și individuale ale copilului, de
faptul că fiecare etapă de vârstă se caracterizează prin trăsături definitorii care o diferenţiază pe cea
precedenta de cea următoare. După naştere în viaţa copilului intervin transformări atât din punct de vedere
fizic cât şi psihic. Sub influenţa condiţiilor de viaţă ca şi a educaţiei el poate fi dirijat în direcţia dorită,
întrucât organismul are o mare putere de creştere şi dezvoltare fiind şi foarte maleabil. Ca urmare, acţiunile
educative exercitate de părinţi trebuie să fie raţionale şi continue, să se bazeze pe faptul că dezvoltarea
psihică a copilului se realizează în strânsa legătură cu dezvoltarea sa fizică.
Părinţii pot folosi metode şi procedee educative adecvate fiecărui copil, ei pot contribui la dezvoltarea
personalităţii acestuia. Până la vârsta de 3 ani părinţii constituie primul exemplu, unicul model de viaţa, de
comportare, cu ce mai mare influenţă asupra copilului. Bazele educaţiei se pun până la vârsta de 5 ani ceea
ce reprezintă 90 % din întregul proces educativ; după aceea educaţia omului continuă, formarea omului
continuă.
Pe parcursul activităţii mele didactice am încercat să cunosc familiile copiilor condiţiile de viaţă,
regimul de activitate şi odihna raportul dintre părinţi, părinţi-copii precum si climatul familial în general.
Am încercat să conştientizez familiile de rolul şi importanţa care o au în formarea propriilor copii. Copiii
nu au nevoie numai de mâncare şi îmbrăcăminte, ci şi de afecţiune din partea noastră ca părinţi. Trebuie sa
le fim exemplu prin toata activităţile desfăşurate să fim înţelegători şi preocupaţi de ei, de ceea ce fac. Am
întâlnit copii a căror părinţi erau inconsecvenţi în exercitarea influenţelor educative - uneori prea indulgenţi,
alteori prea exigenţi, faţa de comportamentul copiilor – făcând să apară manifestări violente ale acestora,
legate mai ales de satisfacerea unor trebuinţe organice. Prin frecventarea grădiniţei, prin lecțiile de
consiliere / lectoratele cu părinții şi printr-o bună colaborare cu familia am reuşit sa înlăturăm aceste
manifestări negative. Chiar dacă locuim la ţară părinţii sunt foarte preocupaţi ca fiecare copil sa beneficieze
de instrucţie conform posibilităţilor sale, antrenându-se şi ei în acest sens. Aceştia participă cu mult interes
atât la realizarea obiectivului prioritar al școlii adaptarea la regimul activităţii şcolare dar şi activităţilor
extraşcolare.
Serbările pe care le-am organizat cu diferite ocazii au fost un bun prilej de cunoaştere si satisfacţie
reciprocă. Chiar daca uneori am avut emoţii în procurarea costumaţiei copiilor la unele scenete acestea sau rezolvat datorita interesului si preocupării părinţilor. Cu foarte multa bucurie şi satisfacţie şi-au scos din
lada de zestre costumele populare pentru a participa la concursurile judeţene sau la realizarea proiectelor
tematice.
În teoria pedagogică, precum şi în practica educaţională, noţiunea de dragoste nu poate fi gândită
decât împreună cu noţiunea de exigenţă. Actul pedagogic fie în şcoală, fie în familie, evoluează pe cadranul
dragoste – exigenţă, iubire – respect, autoritate – încredere. Nu teama de pedeapsă trebuie să îl determine
pe copil la acţiune ci plăcerea de a îndeplini o sarcină, de a se bucura de aprecierea celor din jur şi de a se
afirma ca personalitate.
Orice părinte dorește tot ce este mai bine pentru copilul lui, să performeze mai mult decât el și totodată
este conștient de responsabilitatea pe care o are în formarea și educarea acestuia.
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAŢIONAL
CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!
,,DIN SUFLET, PENTRU MAMA!’’
EDUCAȚIA IN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR DODU ANGELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL SADOVEANU DUMBRĂVIȚA,
COM. IBĂNEȘTI, JUD. BOTOȘANI
A educa înseamnă a favoriza înflorirea înclinațiilor pozitive și totodată a crea trăsături noi, care pot
înălța nivelul de personalitate a copilului și avantajului acestuia-integrarea lui socială. Durkheim a arătat că
omul pe care dorește să-l realizeze educația nu este omul așa cum l-a creat natura, ci așa cum îl vrea
societatea. Uneori în vederea acestei integrări educația este silită să creeze singură interese și capacități în
copil. Cheia modului de a vedea, de a simți, de a stabili raporturi cu ceilalți membri ai societății trebuie
căutată în particularitățile conviețuirii cu cei care au format FAMILIA. Acolo este locul unde copiii au
construit prototipuri pentru toate relațiile umane fundamentale, cum ar fi relațiile de supra sau subordonare,
de complementaritate, de reciprocitate, acolo se descoperă comportamentele sociale elementare, cum ar fi
apărarea drepturilor proprii și respectarea drepturilor altora.
Schema fundamentală a grupului familial, a creșterii copilului se formează pe modelul relațiilor
dintre părinți, 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, 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 universal social. Grupul familial
joacă deci același rol și în cucerirea coerenței personale.
Constelația familială este un tezaur de afectivitate. Relațiile dintre mama și copil au la bază intenția
educativă și de aceea MAMA caută să formeze la copil deprinderi și ritmuri ce se adresează la început vieții
biologice apoi vieții ce aparțin mediilor școlare și sociale . Negreșit, grupul familial cu cei mari laolaltă și
cu acea distribuire naturală a puterilor și îndatoririlor, este un lucru pe care nimic nu-l poate înlocui. Aici
este școala sentimentului, aici operează devotamentul, încrederea, ambiția, fiecare fiind totodată și protector
și protejat, venerate și venerator. Trebuie să recunoaștem că un loc important il ocupă acel element
imponderabil: atmosfera familială, atmosfera când voioasă, când de îngrijorare, calmă sau efervescentă,
amorțită sau agitate, tolerantă, sensibilă sau insensibilă la dorințele copiilor. De atmosferă depend
sentimentele de siguranță sau nesiguranță care au atâta influență asupra dezvoltării individului. Membrii
adulți ai familiei trebuie să fie conștienți că prin eforturile lor de a întreține acest climat ei așează prestația
educativă pe cea mai solidă bază posibilă. Calmul, răbdarea, silința de a se situa la nivelul capacităților
copilului, dorința de a-l ajuta efectiv pe copil și nu adoptarea celei mai commode soluții, actele de
bunăvoință, de simpatie, generozitate lucidă, acestea sunt atitudinile care trezesc încrederea copilului, îl
relaxează, îl fac să se simtă în siguranță, dar mai ales trezesc dorința lui de a răspunde încrederii pe care io acordă părinții.
Regimul de viață ordonat și disciplinat este o condiție de bună dezvoltare fizică și spiritual a copilului
și totodată de formare a sistemului lui de deprinderi. Respectarea regulilor de curățenie și igienă,
respectarea programului zilnic, a programului de activități recreative trebuie urmărite de părinți cu
fermitate.Atitudinea părinților față de normele de conviețuire socială este în fond modelul după care se
formează atitudinea copiilor. Întărirea spiritului de disciplină poate preveni multe activități zgomotoase,
supărătoare, poate evita apariția stărilor de nervozitate care împing copiii la acte de agresiune și chiar de
vandalism.
Totuși educația de bază a copilului a fost și va rămâne la discreția părintelui, a intuiției, culturii,
mentalității, bunei-credințe, a reacțiilor lui instinctuale, reacții care corespund tot mai puțin solicitărilor
unui mediu aflat într-o permanentă schimbare. În vremuri de PANDEMIE, când activitățile școlare se
desfășoară în mediu online, părinții au un rol destul de greu de indeplinit. Sprijinul și supravegherea
acordate mai ales școlarilor mici pun la încercare răbdarea și atitudinea tolerantă a părinților, competențele
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digitale ale acestora și voința familiei de a se adapta noii situații. Voi prezenta în continuare câteva activități
desfășurate la clasă în această perioadă greu încercată de întreaga societate.
1.ÎNVĂȚĂM, EXPERIMENTĂM, NE DISTRĂM ÎMPREUNĂ- experimente în familie privind
topirea, fierberea, dizolvarea, înghețarea APEI
2. SĂ BUCĂTĂRIM ÎMPREUNĂ!- activități gospodărești realizate împreună cu familia
3. NE PLAC TEMELE ACASĂ- supravegherea efectuării temelor acasă
4. PORTUL ROMÂNESC –MOȘTENIRE DE PREȚ- cunoașterea și respectarea portului national
românesc
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ROLUL FAMILIEI ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR DOLEANU NICOLETA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OȚELU-ROȘU
,,Pentru ca un copil să devină om, trebuie ca din copilărie să educi în el omul, altfel va rămâne
copil toată viața.” (Rabindranath Tagore)
Educația, definită în termeni generali, este un proces al cărui scop esential este de a ușura o anumită
modificare de comportament. Părinții sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul
familial. Împreună cu părinții, școala își are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a
copilului.
Implicarea familiei în viața școlară și extrașcolară, informarea și comunicarea sunt importante în
creșterea și dezvoltarea copiilor. Familia exercită o influență atât de adâncă, încât urmele ei rămân, uneori,
întipărite pentru toată viața în profilul moral- spiritual al acestuia. Școala este deosebit de interesată să
colaboreze cu familia pentru ca acțiunea sa educativă să fie mai profundă și de durată. Parteneriatul dintre
școală și familie, organizat corect, duce la o educație solidă, fără pericol de eșec școlar.
În general, comportamentul parental este inspirat din propria experiență de viață a acestora, astfel
perpetuând atât aspecte pozitive, cât și negative, pe parcursul mai multor generații.
Regulile cunoscute și acceptate privind relația profesori- părinți sunt cele clasice, însă, multe dintre
ele nu mai răspund problematicii reale. Există anumite obstacole în calea comunicării cu părinții:
problemele de ascultare, lipsa conexiunii inverse, falsa conexiune inversă, rezistența la critică,
subiectivitatea, inadvertențele de limbaj, barierele culturale etc. Problemele de ascultare apar atunci când
profesorul transmite informații, fără a lăsa părinților dreptul la replică. Lipsa conexiunii inverse, a
înțelegerii de către părinte a mesajului transmis de către profesor, este determinată de prejudecata că părinții
au obligația de a asculta orice mesaj, chiar dacă nu l-au înțeles prea bine, nelăsând loc întrebărilor
lămuritoare. Falsa conexiune inversă apare atunci când părinții lasă impresia că au înțeles sau sunt de acord
cu ceea ce spune profesorul, comunicarea suferind prejudicii deosebite. Rezistența la critică poate fi unul
dintre cele mai frecvente obstacole în comunicare. Subiectivitatea este tendința profesorului de a ,,selecta”
informațiile doar prin filtrul personal, al afectivității. Inadvertențele de limbaj pot declanșa carențe mari în
comunicarea profesor- părinte, un stil ce-l poate inhiba, bloca pe părinte. Este foarte important ca un părinte
să-și cunoască copilul, ca exigențele sale să fie reale, stimulative pentru acesta și să aibă curajul să lupte
pentru binele copilului.
Comunicarea părinți-copii este foarte importantă, deoarece unii părinți greșesc atunci când cred că
iau decizii corecte privitoare la copilul lor, fără a-l implica și pe acesta în a hotărî, a decide ceea ce ține și
de viața sa școlară sau de altă factură.
Putem vorbi de părinți excesiv de protectori și de opusul acestora, părinți foarte severi, ideală ar fi
ipostaza echilibrată, când părinții își înțeleg copiii, sunt alături de ei în orice situație. Ne confruntăm, în
realitate, și cu familii cu probleme.
Un părinte trebuie să fie alături de copilul său în orice moment al vieții, să existe o relație bazată pe
respect și încredere. Cheia comunicării eficiente constă în învățarea abilității de a vorbi și de a asculta.
Cum trebuie să fie părintele…?
 Un bun ascultător
 Flexibil
 Realist
 Capabil să zâmbească
 Capabil să coopereze
O comunicare defectuoasă poate avea consecințe grave: probleme emoționale, scăderea
performanțelor școlare, probleme de comportament, abuzul. Pentru o comunicare bună, recompensele pot
fi : apropiere sufletească, satisfacție și mândrie, încredere în calitățile lor de părinte. Numai printr-o bună
comunicare copilul va înțelege, va accepta și va aplica regulile care vor duce la asumarea responsabilității
viitoare.
Părinții trebuie să găsească un loc, atât în inima, cât și în casa lor, să accepte eforturile copiilor de a
comunica și să le laude, să-și accepte răspunderea pentru mesajele greșite pe care le transmit copiilor, să
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colaboreze cu toți aceia care-i pot sprijini în efortul lor spre binele copiilor ( educatori, psihologi, organizații
pentru copii etc.), să-și încurajeze copilul să mențină o comunicare deschisă.
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FAMILIA– FACTOR DETERMINANT AL EDUCAŢIEI COPIILOR
PROF. ÎNV. PRIMAR DRĂGAN DANIELA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 LUGOJ
Expresia populară, “să ai cei 7 ani de acasă”, oricât de învechită ar putea părea din perspectiva impusă
de învăţământul modern, îşi demonstrează veridicitatea chiar în acest context. Educaţia copilului nu se
restrânge doar la perioada şcolară, ci mai degrabă începe în familie, aceasta având un rol crucial.
Climatul socio-afectiv din familie, condiţiile economice precare ale familiei, dimensiunea ei şi
educaţia părinţilor îşi pun amprenta pe caracterul copiilor. Lipsa unui părinte, o relaţie tensionată cu acesta,
ori creşterea într-un mediu sărac, poate avea numeroase efecte negative. Acestea se vor manifesta mai ales
la nivel comportamental, deseori aceşti tineri prezentând la maturitate deficienţe. Părinţii trebuie să
cunoască tot mai bine atmosfera muncii şcolare şi să încerce a o prelungi în familie. Deseori însă, motivată
de programul de lucru încărcat, de dificultăţi financiare sau disconfort moral în relaţiile casnice, atmosfera
familială este deteriorată şi convulsionată încât dialogul părinţi-copii devine stânjenitor şi tensionat. La fel
de adevărat este că, la aceasta, concură şi lipsa răbdării determinate de necunoaşterea vârstelor şi a
particularităţilor lor.
Copilul este puternic influenţat de familie şi de educaţia şcolară, subordonându-se cerinţelor acestora.
El simte nevoia să fie ocrotit, iubit părinteşte şi ajutat. La vârsta copilăriei nimic nu-i desparte pe copii de
părinţi şi pe elevi de învăţători. Micile neîntelegeri survenite între copil şi adult sunt rezolvate fie pe baza
exigenţei şi autorităţii adultului, fie pe baza respectului şi dragostei pe care copilul i-o poartă.
Rolul familiei este extrem de important. Cel mai bun lucru pe care îl poate face un părinte este să fie
model, comportamentul părinţilor având un mare efect asupra copiilor. Totodată o comunicare sinceră şi
deschisă este şi ea definitorie în procesul de educare al propriului copil. Astfel ajungi să-l cunoşti mai bine
şi poţi alege mai uşor calea pe care să-l convingi că ceea ce face nu este bine.
Un alt lucru pe care părinţii trebuie să îl facă este să menţină legătura cu unităţile de învăţământ,
colaborarea cu şcoala fiind la fel de importantă.
Şcoala este mediul propice în care se pot organiza întâlniri interactive cu elevii în scopul discutării
problemelor cu care se confruntă aceştia şi găsirea unor mijloace adecvate de soluţionare a lor şi desfăşura
programe menite să faciliteze, la tineri, adoptarea unui comportament civic adecvat.
Fiecare copil în sine constituie o problemă pentru toţi factorii educaţionali. Unii dintre ei însă,
reprezintă cazuri dificile prin atitudinea, comportamentul şi faptele lor ieşite din cadrele generale acceptate,
scrise şi nescrise.
Părinții trebuie să acţioneze cu calm şi prudenţă când copilul are o anumită problemă, deoarece ei
îndeplinesc rolul de terapeut atunci când este cazul.
Dacă apar conflicte, părinţii sunt cei care trebuie să depună eforturi pentru a stăpâni situaţia şi să o
direcţioneze spre o rezolvare cu calm, cerând să fie respectaţi dar, în acelaşi timp, acordând atenție și
înțelegere.
Părinții trebuie să înțeleagă că, educația nu se face în salturi, din când în când, când avem timp sau sa întâmplat „ceva”. În această „profesie” nu există vacanțe, nu există concedii. „ Familia este o școală fără
vacanțe” și, de educația pe care o primește copilul acasă, depinde, în cea mai mare măsură, viitorul lui.
„Educă-ți copilul la tinerețe ca să poți zâmbi la bătrânețe!”

Bibliografie:
• P. Popescu – Exemplul părinţilor, Bucureşti, Ed. did. şi ped., 1984
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. IULIA DRAGOMIR
COLEGIUL ECONOMIC,, VIRGIL MADGEARU’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PROF. PETRICA DRAGOMIR
COLEGIUL ECONOMIC,, VIRGIL MADGEARU’’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Familia reprezintă nucleul societății, mediul primar care contribuie la dezvoltarea, influențarea,
construcția personalității unui tânăr.Familia poate fi cu ambii părinți, monoparentală, cu un tată sau o mamă
vitregă, cu frați, surori, sau fără, se încadrează în multiple tipologii și fiecare aspect este important pentru
evoluția copiilor.O familie în care domnesc valori comune, în care există dragoste, o comunicare eficientă,
în care există respect, răbdare, blândețe, fermitate și înțelepciune în luarea unor decizii, în care se acordă
atenție nevoilor celor care o compun, în care fiecare își asumă responsabilități, în care există obiceiuri
sănătoase, se mențin anumite tradiții ale neamului, o familie cu dreaptă socoteală în toate, în care se pune
accent pe muncă, pe cooperare, pe apreciere este una de bun augur pentru cei care au bucuria de a se
dezvolta în mijlocul ei.
Familia estea cea care acordă suportul financiar, material, moral, pe toate planurile, care asigură
nevoile de bază ale omului legate de hrană, adăpost, ea se îngrijește de nevoile fizice, emoționale, îngrijește
copilul cât să crească într-o stare de normalitate, se implică în tot ce e necesar pentru susținerea la școală,
în tot ce îi e de folos pentru formarea unei personalități armonioase.Este importantă zestrea genetică
conferită, copiii moștenind anumite caracteristici ale părinților sau bunicilor fie de natură fizică, fie legată
de caracter, de înclinații, abilități.Părinții pot deveni un exemplu pentru fiii și fiicele lor, inspirându-i,
motivându-i în a scoate la iveală tot ce au mai bun în orice context, în a avea un coportament care să îi ajute
în a avea succes în viață, îndiferent de nivelul, latura în care se implică, fie că este legat de sănătate, de
prieteni, de cuplu, familie, aria profesională, spirituală sau de altă natură.Dacă ei sunt ordonați, dacă
păstrează lucrurile în rânduială, dacă vorbesc calm, dacă încurajează, dacă se preocupă de sporirea
bucuriilor, de oferirea unei perspective care să se focalizeze pe darul din fiecare experiență, dacă au obiceiul
de a merge la biserică, de a ține post, de a se spovedi, împărtăși, copiii au mari șanse ca de-a lungul vremii
să dezvolte aceleași abilități, să caute a își spori virtuțile creștine, rămânând oameni ai bucuriei pentru toți
cei care îi cunosc, având încredințarea că tot ce se întâmplă este cu voia Lui Dumnezeu sau cu îngăduința
Lui, pentru că sigur există un folos acolo.Dacă familia este preocupată de a strânge avere, dacă este
conflictuală, dacă membrii ei își petrec puțin timp acasă, iar acesta nu e de calitate, copiii sunt afectați, ei
crescând cu niște traume, cu niște lipsuri car eîi pot împinge la a intra în anturaje nepotrivite, la a căpăta
anumite dependențe, la a nu ști cum să managerieze un conflict, cum să comunice asertiv, neacordând
importanța cuvenită elementelor verbale, nonverbale, paraverbale.Familia influențează în alegerea
vestimentației, în alegerea prietenilor, în alegerea școlii de urmat,a profesiei, a partenerului de viață, este
un factor extrem de important în viața fiecărui individ.Încă de mici, copiii învață din familie cum să se
coporte în mediul privat, în afară, învață să salute, când, cum să se îmbrace, cum să își aleagă accesoriile,
care sunt regulile de bună cuviință în orice context.
Părinții sunt cei care sunt cei mai apropiați de copii, mai ales la o vârstă fragedă, ei au acces la
universul interior al acestora mai mult decât oricine dacă știu cum să comunice, îi pot șlefui, le pot oferi
exemple concludente cât să îi convingă despre necesitatea anumitor manifestări în anumite contexte.
De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului.El primește de aici primele
impresii despre lume și viață. Despre fenomene. Prin comunicarea continuă cu membrii familiei, el își
însușește limbajul de devine cu timpul un puternic instrument al dezvoltării sale psihice.Părinții sunt atenți
la modul cum pronunță copiii cuvintele, le corectează vorbirea, le îmbogăâesc vocabularul, ăi învață să se
exprime corect și coerent.Ei acordă importanță întrebărilor copiilor, semn al dezvoltării lor intelectuale, al
manifestării setei de cunoaștere, a curiozității cu privire la originea lucrurilor, a creației.Tot în familie se
formează primele reprezentări, se dobândesc cunoștințe morale. Părinții îi învață pe copii ce e bine, ce e
rău, ce e permis, ce e interzis, îi sprijină în creșterea stimei de sine, o bază în orice activitate.Pentru unele
fapte, acțiuni sunt încurajați, pentru altele dojeniți.Deprinderile de comportare civilizată, atitudinile copiilor
față de cei din jur exprimă atmosfera morală în care el a fost crescut, sfaturile, îndemnurile pe care le-a
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primit de la părinți, modelul personal oferit de aceștia prin conduita lor. Părinții îi învață să prețuiască
adevărul, să fie cinstitți, corecți,să stabilească limite, să fie perseverenți, să lupte pentru scopul lor, să
accepte schimbarea ca pe o constantă a existenței, să o provoace dacă e nevoie, să fie într-un proces
permanent de analiză și șlefuire pentru binele propriu și al celorlalți.
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EDUCATIA IN FAMILIE, EDUCATIA IN SCOALA SI EDUCATIA PRIN
INTERMEDIUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE
PROF. DRAGOMIRESCU ANA,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DR. ALEXANDRU ŞAFRAN” BACĂU
Motto:
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când vor fi ei
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze” (Maria
Montessori – “Descoperirea copilului”)
Educaţia curriculară, realizată prin procesul de învăţământ, nu epuizează sfera influenţelor formative
exercitate asupra copilului. În completarea acesteia vin experienţele de învăţare care se produc în timpul
liber al copilului. În acest cadru acţionează numeroşi alţi factori, pozitivi sau negativi. Educaţia
extracurriculară, cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în
formarea personalităţii copilului. Prin intermediul activităţilor extracurriculare se urmăreşte identificarea şi
cultivarea aptitudinilor, talentelor, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, cultivarea creativităţii.
În orice tip de activitate extracurriculară este necesar să antrenăm trei factori importanţi:
- elevii – prin responsabilităţi individuale şi de grup pe care şi le asumă;
- familia – prin susţinerea morală, materială, chiar implicarea în organizarea activităţilor
- şcoala – prin cadrele didactice, care oferă îndrumări şi aprecieri;
Competitivitatea este una dintre caracteristicile relaţiilor dintre copii. Dar lucrul în echipă este ocazia
perfectă de a învăţa să împarţi, să colaborezi, să comunici. Într-o echipă niciunul din membri nu este mai
important decât ceilalţi, fiecare aducându-şi contribuţia în mod egal. Fireşte că orice grup are nevoie de un
lider, dar rolul său este la fel de important ca al celorlalţi.
Un exemplu de organizare a activităţilor extracurriculare poate fi organizarea unor cluburi
vocaţionale, la care copiii aderă în funcţie de preferinţele fiecăruia. Cluburile funcţionează pe tot parcursul
anului şcolar, copiii se întâlnesc în timpul liber şi pregătesc diferite activităţi, apoi prezintă produsele
activităţii colegilor, după un program dinainte stabilit.
• Clubul “Muzică şi teatru” pune în valoare aptitudinile artistice ale copiilor . Elevii colaborează
pentru punerea în scenă a unor opere cunoscute sau compun ei înşişi piese de teatru pe care apoi le
joacă. Fiecare copil participă atât în roluri principale, cât şi în roluri secundare. Cei talentaţi la muzică
interpretează cântece învăţate împreună cu părinţii. Unii chiar compun melodii se acompaniază de
instrumente muzicale.
La prezentarea activităţilor se constată că acei copii participanţi au un simţ artistic deosebit, nu au
trac, sunt creativi . De aceea sunt îndemnaţi să frecventeze cercuri de profil din cadrul palatelor copiilor sau
al instituţiilor similare.
• Clubul “Micii naturalişti” adună laolaltă pe iubitorii de animale şi plante . Aceştia aduc în discuţie
aspecte inedite din lumea vieţuitoarelor, întocmesc portofolii cu informaţii, curiozităţi, ghicitori, opere
literare inspirate din lumea necuvântătoarelor. Sunt foarte interesante activităţile de prezentare a activităţii
membrilor acestui club derulate la un muzeu de stiinţe ale naturii sau la o grădină zoologică, unde copiii
pot fi chiar ei ghizi.
În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.
Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi,
copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi
cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul
principal al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.
• La clubul „Mâini îndemânatice” copiii utilizează tehnici diferite pe care le combină, realizând
lucrări deosebite. Acestea se expun într-un loc vizibil pentru toţi elevii din şcoală. Satisfacţia muncii este
maximă atunci când se consemnează în revista şcolii sau în revista clasei aspecte ale activităţii acestui club.
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Prin activităţile derulate în cadrul acestui club se urmăreşte stimularea gândirii creative a copiilor,
învăţarea din proprie iniţiativă, modalităţile variate de manipulare a obiectelor şi ideilor. Un profesor creativ
va avea la rândul său elevi creativi.
• Clubul „Invenţii şi experimente” adună copii pasionaţi de ştiinţă, experienţe, fenomene
neobişnuite ş.a. Prezentarea activităţii acestui club se bucură de interes şi spectaculozitate. Membrii săi
prezintă individual sau în echipă experimente interesante. Pentru aceasta, ei se pregătesc după un plan:
a) alegerea experimentului (din enciclopedii pentru copii, internet, manuale şcolare etc.);
b) stabilirea materialelor necesare şi procurarea acestora ( cu sprijinul familiei);
c) distribuirea sarcinilor fiecărui participant;
d) exersarea (la început în prezenţa unui părinte);
e) prezentarea în faţa colegilor de clasă;
Activitatea cluburilor se planifică pe parcursul întregului an şcolar, stabilindu-se zilele în care fiecare
grup îşi va prezenta activitatea. Pot participa şi părinţii ca spectatori.
Activităţile extracurriculare au un caracter creativ, elevii participând cu voie bună şi optimism. Ele
contribuie la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul
este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor.

Bibliografie:
Allport, Gordon W. – „Structura şi dezvoltarea personalităţii”
Vlăsceanu, Gheorghe, coord. Neculau Adrian, - „Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în
curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact”
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA PREŞCOLARULUI
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: DRAGOTOIU MARIA
GRĂDINIŢA SURA, JUD. GORJ
A avea cei şapte ani de acasă era apanajul unei educaţii ce provenea din familie şi devenea condiţia
esenţială pentru a pătrunde cu succes în şcoală şi a reuşi mai târziu în viaţă. Mare parte din timpul meu este
petrecut printre copii şi părinţi şi mare parte din munca mea constă în a afla cum se desfăşoară viaţa
copilului şi a familiei. Sunt întrebată de multe ori dacă, copilul de astăzi, copilul modern, este diferit de
copilul de ieri, cel cu cheia de gât. Este o întrebare mai complexă decât ne-am aştepta.
Ce construieşte copilul în primii ani de viaţă şi de ce este important să fi parcurs această etapă a celor
„şapte ani“? Am să mă refer doar la trei aspecte, şi anume la construcţia unui sentiment de apartenenţă
familială, la construcţia unui sentiment de identitate individuală şi la construcţia unei structuri psihice
interioare adaptate lumii exterioare şi capabile să răspundă exigenţelor acesteia.
Apartenenţa familială este esenţială pentru construirea unei identităţi individuale. Ea presupune că
există o transmitere către copil a istoriei familiale, a credinţelor, miturilor, valorilor şi mai ales că acest
copil îşi găseşte un loc în acea familie şi este învestit ca membru al acesteia.
Transmiterea nu se poate realiza decît dacă există o disponibilitate pentru a comunica, pentru a vorbi
despre acestea, pentru a le rosti. Însă ne confruntăm în ultima perioadă cu absenţa disponibilităţii pentru
comunicare, absenţă care are la bază fie un conflict între generaţii, fie o dezrădăcinare, fie un gol.
Comportamentele copiilor se învață prin observarea unor modele în familie sau societate.Într-un
studiu de specialitate sau făcut cercetării asupra preșcolarului supus unui mediu agresiv prin vizionarea
unui material violent ,iată cum au reactionat aceștia:„Într-o grădiniță o parte din preșcolarii au asistat la un
spectacol dat de un actor care tot timpul se comporta violent,agresând o păpușă mare din
plastic.Observându-se copii în zilele următoare s-a constatat că aceștia se comportau mult mai agresiv cu
jucăriile și păpușile lor în coparație cu ceilalți care nu participaseră la spectacolul respectiv.După opt luni
40% din copiii se comportau agresiv rezultând astfel influența mediului asupra copilului acesta marcândul pe perioadă îndelungată însă el va suferi mai puțin dacă are sprijinu-l familiei simțindu-se în siguranță
căpătându-și încrederea în părinți.
De aceea atitudinile și comportamentele părinților influențează formarea profilului moral al
copilului.Responsabilitatea unui părinte este uriașă în ceea ce privește educația copilului-neadaptarea
socială,delicvența,depresia,dependența și chiar sinuciderea au ca substrat lipsa educației familiale
sănătoase.
Iată câteva ipostaze ale familiei în educarea preșcolarului:
1.Familia severă imprimă ordine,seriozitate,asigură unitate și echilibru familial.Severitatea este
necesară dar cu măsură și multă blândețe astel încât copilul să nu se simtă timorat cu gândul la pedepse,
pentru că preșcolarul va căuta afectivitate în altă parte.
2.Familia permisivă stă la polul opus al familiei severe, are un climat de „puf”,un astfel de copil va
deveni neajutorat,un egoist pentru că în familie îi este permis orice,el are numai drepturi,în timp ce părinții
doar datorii. Este un copil care se va adapta greu la școală și în viitor la locul de muncă.
3.Familia rigidă prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsă de încredere în sine,teama de
nereușită și sancțiune.
4.Familia libertină creează o admosferă legeră ,prezentând riscul de a întârzia sau împiedica
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși.
De aceea,părinți trebuie să înțeleagă că în climatul educațional sunt necesare toate ipostazele acestea
toate însă cu măsură și la timp,orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.
Cei şapte ani de acasă sunt asociaţi bazei unei educaţii pentru că ei ar trebui să producă un model
stabil de relaţie şi de siguranţă, iar această relaţie să fie mediată prin cuvinte. Am pierdut cu toţii aceste
cuvinte, lipsesc din obişnuinţa noastră în a cerceta ce ni se întâmplă şi ce se întâmplă cu copilul. Părinţii
preferă pedeapsa, tăcerea, oprobriul, reproşul sau orice altceva, mai puţin cuvintele. Cînd le recomand
părinţilor să le vorbească acestor copii şi să îi invite şi pe ei să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat,
aceştia sunt foarte surprinşi. Dar efectul cuvintelor este neîntîrziat şi produce o reacţie imediată a copilului.

904

Pentru că dacă ne gândim la o semnificaţie a celor şapte ani de acasă, aceasta constă în a-l învăţa pe copil
să creeze legături.

1997;
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. DRAGU LARISA – ȘCOALA GIMNAZIALA COMUNA ORȚIȘOARA
STRUCTURA GRADINIȚA CU P.P. ORȚIȘOARA
Motto: „Familia este legătura noastră cu trecutul și podul către viitorul nostru”. (Alex Haley)
Pornind de la citatul de mai sus, putem spune că este necesar să păstrăm tradițiile familiei din care
provenim pentru a ne asigura legătura cu trecutul, însă este esențial să oferim educație de calitate copiilor
pentru a avea un viitor, indiferent cum ne imaginăm acest viitor. Fără o educație de calitate a generației noi,
nu putem întrezări un viitor.
Familia este primul factor care formează persoana într-o perspectivă multidirecțională, introducândul pe copil în valorile grupului de referință, dar și de formare a primelor conduite. Copilul absoarbe din
mediul apropiat, familial, primele impresii, formându-și conduite prin mimetism și contagiune directă.
Copiii vor face sau vor crede precum părinții, imitând comportamentele acestora.
Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de
viața copilului. Rolul mamei și al tatălui sunt diferite în dezvoltarea copului și în modelarea personalității
sale. Mama are rolul de a-l proteja pe copil, în timp ce tatăl are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru
confruntarea de mai târziu cu lumea, cu viața. Ambii părinți sunt un model pentru copil și această diferență
aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i experiențe variate.
Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relația părinte-copil căldura, structura și limite,
înțelepciunea de a transforma orice situație cotidiană negativă, provocatoare, într-o lecție de empatie,
respect, înțelegere a nevoii care a creat acea situație.
Copilul învață în familie limbajul culturii în care trăiește, deprinde normele, atitudinile, valorile și
comportamentele necesare pentru a se integra în societate.
În actul de educare, familia a fost și va rămâne factorul primordial deoarece, în ordine firească a
lucrurilor, educația începe în familie. Aici se pun bazele dezvoltării psihice, sociale și morale a copilului.
Exercitarea rolului de părinte poate fi uneori solicitant și costisitor. Copiii cer mult efort, dar merită pe
deplin prețul plătit, pentru că nimic valoros nu este ieftin. În familie și pe genunchii mamei se formează
ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter.
Educarea copiilor reprezintă o responsabilitate importantă a familiei, influențând puternic formarea
personalității copilului și comportamentul acestuia. Pe bună dreptate, se acordă o importanță deosebită
„celor șapte ani de acasă”, calitatea lor fiind în strânsă relație și cu nivelul de educație al părinților și al
celorlalți membri ai familiei ce vin în contact cu copilul (bunici, frați mai mari, unchi sau mătuși).
Grădinița și educatoarea nu pot suplini cu totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ
își găsește eficiența dorită numai atunci când între cei doi factori ai educației, familie și grădiniță, există
colaborare bazată pe respect, încredere reciprocă și asumare în comun a drepturilor și responsabilităților
pentru educarea copilului. Prin educația formală, copilul își dezvoltă potențialul creator și se pregătește
pentru integrarea socio-profesională.
Bibliografie:
o *** (2020). – Rolul familiei în creșterea și educarea copilului – Ghidul „Cum să devii un părinte
mai bun?”
o Konnerth, G. S. (2020) – Importanța funcției educative a familiei – în „Familia – portretul
societății”
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ROLUL FAMILIEI IN DIMINUAREA STRESULUI LA ELEVII DIN
CLASELE PRIMARE
PROF. INV. PRIMAR, DRAGU MIHAELA
ŞCOALA GIMNAZIALA “ELENA CUZA” VASLUI
Copilul învaţă modelul de a fi om de la părinţi, de la cadre didactice, de la societate în general. Felul
în care adulţii din preajmă pun problema, poate să-i ferească pe copii, fără îndoială, de orice experienţe
negative şi agresive. Pentru a face faţă cu succes sitaţiilor neprevăzute, eforturile copiilor trebuie orientate
spre compararea cu sine, cu succesele proprii în dinamica lor. Un copil mai bun, cu iniţiativă va fi mândru
de propriile realizări şi nu va percuta cu slăbiciunile ori orgoliul, capacităţile, eforturile altora. Părinţii
trebuie să aibă un control permanent, printr-o implicare activă, astfel încât elevii să lucreze întotdeauna
eficient, dar nu mai puţin de potenţialul intelectual al fiecăruia, ţinând cont de conditiile materiale pe care
le are familia, acestea reprezentând motivaţia în învăţare şi în obţinerea succesului şcolar.
Dacă se pune problema evaluării competenţelor şcolare, copiii au temeri că nu vor finaliza sarcinile
în timpul alocat, că nu vor primi calificativul scontat, că îi vor dezamăgi pe părinţi, iar în caz de insucces
vor fi pedepsiţi. Pentru copiii ineligenţi, dar si pentru cei vulnerabili, la intrarea în scoală sau la disciplinele
cu grad ridicat de dificultate, frica este mai accentuată.
Timpul copilului trebuie foarte bine gestionat de către părinţi, astfel încât copilul să aibă vreme şi de
lectii, şi de activiăţi care să-i asigure o dezvoltare armonioasă conform preferinţelor şi înclinaţiilor sale, dar
mai cu semă să i se rezerve tip pentru joacă. Respectând aceste cerinţe, suprasolicitarea elevului în activităţi
interesante şi accesibile vârstei va avea sens de amplificarea dezvoltării lui, de intensificare, sporindu-i
interesul pentru activitatea de învăţare în ansamblu.
Disensiunile care apar între părinţi şi copii, se răsfrâng nu numai asupra relaţiei acestora cu părinţii,
dar şi cu cadrele didactice. În acest sens, părinţii trebuie să aibă verticalitate în deciziile pe care le iau ,fără
a ceda la insistenţele copiilor în vederea satifacerii mofturilor. În cazul în care părinţii nu vor fi insistenţi,
exigenţi în cerinţele înaintate copiilor, dar şi inconsecvenţi, conduita de neascultare va deveni din ce în ce
mai puternică şi trainică, iar rezistenţa copiilor va fi foarte dificil de învins.
Parintii pot recurge la o serie de acţiuni cum ar fi :
* să-i laude pe copii, scoţând în evidenţă acţiuni prin care aceştia se implică în familie;
* să ignore capriciile, fiind fermi în luarea deciziilor;
* pedepsele aplicate să nu afecteze demnitatea copiilor;
* să i se aducă la cunoştinţă care pot fi urmările comportamentului de moment, ale atitudinii lui ostile
şi de neascultare pentru întreaga familie, nu doar pentru el.
Pentru a se face vizibil peste tot, din dorinţa de a fi iubit, de a se apropia, ori de a menţine mai mult
timp relaţii apropiate la vârsta şcolară mică, copilul concurează cu fraţii, cu surorile ori cu colegii de clasă.
Aici, intervine din nou rolul părinţior care vor trebui să pună in valoare pe fiecare copil. Dacă este respins,
copilul cade cu uşurinţă pradă unor medii nefavorabile. Părinţii, prin dialog, prin adoptarea unor metode
constructive trebuie să-l apropie pe copil, nu să-l indepărteze prin măsuri coergitive. Pentru a evita
confictele, care se pot produce cu uşurinţă la această vârstă, copiii trebuie supravegheaţi. Pentru a evita un
eventual conflict între elevi, în orice situaţie copilul are nevoie de indicaţii clare şi concrete (cum să obţină
succesul dorit), ce ar putea fi aplicate, deoarece la această vârstă predomină gândirea concretă. Primind
astfel de solicitări de la părinţi, lucrurile vor deveni înţelese de copii. Astfel, vor însuşi mai uşor şi într-un
mod mai accesibil regulile elementare de comportament în spaţiul şcolar.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR DRUGESCU ADRIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA VODĂ, JUDEŢUL BRĂILA
In educarea COPILULUI, parinți, profesorii, școala și societatea, în mare parte, sunt mijloace
importante de educatie si instrucție.
Printre problemele importante ale învățămantului se află și cea vizand parteneriatul cu alți factori
educationali, între care familia ocupă un loc privilegiat. Familia, prima școală a vieții este cea care ofera
copiilor primele cunostinte, primele deprinderi dar si primele modele comportamentale, echivalentul psihoafectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. Între școală –familie trebuie să existe o implicare reală,o
relaționare foarte bună,o energie pozitivă,să existe înțelegere ,încrederea și respectul reciproc se stabilesc
prin schimbul de informații.
Pentru fiecare părinte ,cadru didactic ,educația copiilor este o mare responsabilitate morală și socială,
pentru că elevii de azi vor fi viitori adulți.
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.
Se pare că nu toate familiile sunt dispuse să-și indeplineasca în mod constant,cu seriozitate
responsabilitatile educative față de copii lor, invocand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand
rolul de factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc
pregatirea psihopedagogica, experienta.
Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia micuților trebuie sa existe între
mama și tata întelegere ,comunicare în diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.
In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau ,,climatul negativ
*,,Familia rigidă” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de încredere în sine, teama de
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu
a judecatorului.
*,,Familia libertină” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau întarzie
maturizarea sociala a copiilor datorită preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi.
Cadrul didactic trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate
bune la invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta.
Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.
Atitudini și comportamente ale parintilor și implicațiile lor in formarea profilului moral al copilului.
*,,Familia severă”-în anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,,gastile “ si ,,bandele”
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent.
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici
un parinte pentru copilul sau.
*,,Familia permisivă” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va
fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce
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parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de
scoala sau mai tarziu la locul de munca.
In climatul educational sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea
si sobrietatea, larghetea si strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera
formarii umane.
BIBLIOGRAFIE:
*Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ A COPILULUI
PROF. DIANA DUMITRAȘCU
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. Fiecare copil
este unic. Chiar în aceeaşi familie, fiecare copil este diferit de fraţii şi surorile sale, iar diferenţa începe de
la naştere: fiecare are comportamente specifice, are reacţii diferite de ceilalţi.
Părintele are datoria să respecte individualitatea copilului chiar din momnetul în care acesta s-a
născut. Toţi copii trec prin aceleaşi stadii de dezvoltare, doar că o fac în chip specific. Aceste stadii includ
schimbări esenţiale în primii cinci ani de viaţă; este evident, de exemplu, că la 3 ani copilul se deosebeşte
enorm de ceea ce va fi el pe la 7 – 8 ani.
În familie, copilul învaţă să îşi exprime ori să îşi reprime trăirile. Este foarte important pentru copil
să fie lăsat să îşi exprime emoţiile, sentimentele în mod liber, încă din primii ani de viaţă – şi nu să fie
obligat să şi le reprime. De aceea, părinţii sunt acele persoane care trebuie să găsească soluţii adecvate de
a-şi educa copilul într-un mod pozitiv, explicându-i acestuia că trebuie să ţină seama şi de trăirile şi
sentimentele celor de lângă ei. Bineînţeles că multi părinţi interzic copiilor o exprimare liberă sau folosesc
mijloace verbale autoritare sau unii chiar neagă astfel de comportamente.
Trebui să i se permită copilului să evacueze emoţiile negative – să lase loc pentru emoţiile pozitive.
Dacă nu lăsăm copilul să-şi exprime furia şi ostilitatea, atunci dragostea şi afectivitatea nu au loc înăuntru.
Copiii au nevoie să ştie că părinţii înţeleg cu adevărat ce simt ei. Ei vor ca adultul să înţeleagă când le e
frică sau se simt singuri ori furioşi.
A.S. Makarenko spunea: „Să nu credeţi că educaţi copilul numai atunci când vorbiţi cu el, când îl
povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii voastre, chiar şi atunci când nu sunteţi
acasă. Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi sau vă întristaţi, cum vă purtaţi cu prietenii
şi duşmanii, felul cum râdeţi sau citiţi ziarul – toate au pentru copil mare însemnătate. Copilul vede sau
simte cea mai mică schimbare în ton; orice subtilitate a gândurilor voastre ajunge la el pe căi pe care voi
nu le observaţi.”
Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, considerând că educaţia primită de copil până la
vârsta de 6 ani, în primul rând de la mamă, este determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară. Familia joacă
rolul important în influenţarea şi modelarea persoanei umane.
Începând din primii ani de viaţă, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini, limbajul, exemple de
comportament. Prima relaţie ac opilului cu lumea exterioară este cea cu familia. Familia 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 intercaţiunea 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 membri
familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie.
Modelele de conduită oferite de părinţi – precum şi climatul socio-afectiv în care trăieşte copilul,
constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare aupra copiilor privind formarea concepţiei lor
despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Toat acestea
determină în mare măsură dezvoltarea personalităţii şi comportamnetul socio-moral al copilului.
Fiecare copil are un limbaj principal de iubire o modalitate în care el înţelege cel mai bine afecţiunea
părintelui. Iubirea este fundamnetul unei copilării lipsite de griji. Fiecare copil are propria modalitate de a
oferi şi de a primi iubire.
Atunci când copilul se simte iubit, este mai uşor de disciplinat şi de format decât atunci când simte
că rezervorul său emoţional este gol. Fără iubire, copilul va muri din punct de vedere emoţional; baza
emoţională se construieşte în primele 18 luni de viaţă. Există cinci modalităţi în care copiii exprimă şi
înţeleg iubirea: mângâierile fizice, cuvintele de încurajare, timpul acordat, darurile, serviviile – toate
acestea având fiecare în parte un rol bine determinat în dezvoltarea psihoemoţională a copiilor, oferindu-le
dragostea şi siguranţa de care au nevoie în dezvoltarea intelectuală, pe parcursul vieţii lor.
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Pentru a fi un părinte bun trebuie: să observi felul în care copilul îşi exprimă iubirea faţă de tine ca
părinte; să observi felul în care copilul îşi exprimă iubirea faţă de ceilalţi; să asculţi cu atenţie care unt cele
mai dese rugăminţi ale copilului; să observi care sunt lucrurile de care se plânge cel mai adesea; să-i oferi
copilului posibilitatea de a alege.
Părinţii au rol major în disciplinarea copilului, misiune dificilă care presupune înţelepciune,
imaginaţie, răbdare şi multă dragoste.
Părinţii sunt cheia capacităţii copiilor de a învăţa şi de a reuşi în toate direcţiile.
Familia are rol important în procesul de creştere a unui copil sănătos, instruit şi educat, dar trebuie
sprijinite de instituţiile responsabile din învăţământ pentru a-şi asigura resursele formale şi informale
menite a le completa.
Se spune : „Dacă îţi iubeşti copilul, lasă-l să se descurce singur!”. Este un adevăr verificat, căci
copilul independent este mai puternic, mai curajos, are mai multă iniţiativă şi mai multă încredere în sine.
Dacă reuşim să determinăm părinţii să îndrume copiii, să-i sfătuiască doar şi nu să-i urmărească la fiecare
pas, aceştia vor deveni mai responsabili. Învăţarea din acţiune este cea mai bună învăţare, copilul va afla
singur ce e bine şi ce nu, ce trebuie să facă pentru a evita eşecul.
Copilăria îşi afirmă valoarea prin respectarea drepturilor şi obligaţiilor specifice vârstelor. Copilul
trebuie să fie liber să se joace, să primească o educaţie de calitate, să crească sănătos, să fie tratat fără
prejudecăţi.
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPIILOR
PROF. ÎNV. PREŞOLAR DUMITRAŞCU SORINA
GR. CU P. P. ”INOCENŢA” GĂEŞTI
Factorii familiali sunt cei mai importanţi în dezvoltarea unei personalităţi armonioase. Așadar,
familia exercită o influență adâncă asupra celor mici, care acumulează din acest mediu o mulțime de
cunoștințe, atitudini, deprinderi, modele și obișnuințe de comportament.
Familia are o influenţă deosebită asupra copiilor, care dobândesc mult mai repede şi mai usor
cunoştinte despre obiceiuri comportamentale şi stil de viaţă de la persoanele apropiate, decât de la profesori
sau necunoscuţi.
In cadrul familiei îşi formează copilul primele deprinderi de igiena personală şi socială şi îl
obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.
In cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea
exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi în această direcţie.
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunostiinţele,
deprinderile, obisnuinţele de comportament, copilul le datorează educatiei primite în familie. In realizarea
acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil.
De aici utilizarea in limbajul comun a expresiei: "A avea cei sapte ani de acasa".
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FAMILIA-ŞCOALA–COMUNITATEA
PARTENERI ÎN EDUCAŢIE
PROF. DUMITRESCU EMILIA-MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALA GABRIEL MARINESCU,
TIGVENI, JUDEȚUL ARGEȘ
Motto:
,,Şcoala încearcă să se pună de acord cu noi părinţii; noi familia încercăm să ne punem de acord cu
şcoala. Care sunt căile cele mai potrivite?”
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.
Cercetările desfăşurate în Statele Unite şi în unele ţări din Europa arată că atunci când şcolile, familiile
şi comunităţile lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Atunci când părinţii, elevii si ceilalţi
membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o
comunitate de suport care începe sa funcţioneze.
Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea
ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această
acţiune.
Familia reprezintă elementul cheie în socializarea copilului cu ceilalţi copii din clasă fiind consultată
cu privire la activităţile educative( extracurriculare) şi cu privire la activităţile opţionale pe care doresc să
le desfăşoare copiii (literatură pentru copii).
Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se considera parteneri in educaţie, in jurul elevilor
se formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. Istoria societaţii
româneşti cunoaşte o lungă perioadă in care familia deţinea,aproape exclusiv rolul de educator social al
copilului. Complexitatea sporită a societaţii actuale a dus la diferenţierea factorului educativ, la
specializarea lor. S-ar putea crede că această specializare avea drept rezultat, automat, dezvoltarea
armonioasă a copilului, indiferent de intersectarea acţiunilor si măsurilor luate. Fiecare copil se deosebeşte
de ceilalţi, in primul rând prin caracterul său. După cum un tâmplar nu lucrează in acelaşi mod şi bradul si
stejarul, tot aşa şi noi trebuie să ţinem cont de,,lemnul” fiului sau fiicei noastre, elevului sau elevei noastre,
adică de elasticitatea şi rezistenţa,,capitalului său biopsihic” pentru a şti ce putem face din el fără prea multe
riscuri. In ziua de azi educaţia este un fenomen social de transmitere a experienţei de viaţă a generaţiilor
adulte şi a culturii, către generaţiile de copii şi tineri, in scopul pregătirii lor pentru integrarea in societate.
Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia, biserica s.a.m.d., totul educă: oamenii, lucrurile,
fenomenele, dar in primul rând si în cea mai mare măsura – oamenii. Între acestia primul loc il ocupă
părinţii si educatorii. Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei
generaţii. Menirea şcolii este nu numai de a inzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de
a stimula calitatea de om.
Familia reprezintă elementul cheie în socializarea copilului cu ceilalţi copii din clasă. Cei șapte ani
de acasă ajută la formarea treptată a caracterului, la definitivarea personalității. Valorile morale se definesc,
aplică întâi acasă. Prin prezentarea unor modele comportamentale, pe cât posibil positive, în familie,, veţi
observa îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi o însuşire mai bună a valorilor morale.
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni educative pe care
copilul le primeşte sunt cele din familie. In familie se conturează caractere.Atât părinţii cât si educatorii in
timpul procesului de invatământ trebuie să intervină in numeroase situaţii pentru a corecta comportamentul
copilului. Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară familia imparte intr-o bună măsură sarcina educării lui
cu dascălii si pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să
completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat pană la această vârstă şi să-l ajute pe
copil, în înţelegerea şi lămurirea unor probleme aşa-zis ,,delicate ”, cum sunt cele legate de sentimentul de
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dragoste, de viaţa sexuală, etc. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi din şcoala este nu numai
recomandabilă ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii evoluează, părinţii au de infruntat
alte şi alte probleme care se ivesc la o altă categorie de vârstă şi care se repetă la generaţiile următoare.
Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, ele asigură întro mare măsură bună integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială.
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor şi
continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor. Cercetările confirmă că indiferent de
mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor,
rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon
şcolar si scăderea fenomenului delicvenţei.
Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în educaţie,
în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct.
În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultaţi de ordin comportamental, intalnite atat la părinţi, cât şi la
profesori şi la conducerea şcolii, sau de ordin material; relaţia respectivă cere un surplus de efort din punct
de vedere material şi de timp. Aceste dificultaţi pot apărea din părerile divergente privind responsabilitatea
statului şi a familiei cu referire la educaţia copiilor, libertatea de alegere a şcolii, de către parinţi, impactul
familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, randamentul pedagogic şi datoria parentală, participarea
la gestionarea şi procesul decizional din şcoală.
În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă un element esenţial
in cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, cu alte cuvinte competenţa, servirea
clienţilor, un cod de etică profesională.
Din această perspectivă, se pune întrebarea: ce caştigă profesorul într-o cooperare cu familia? Se
apreciază ca acest câştig poate fi un statut revalorizator in ochii societaţii; cooperarea cu familia poate fi un
test profesional şi poate fi considerat ca făcând parte din datoria profesională a profesorului deoarece
eficacitatea învăţamântului evaluată la şcoală şi profesori poate fi ameliorată prin cooperare între şcoală şi
familie;
In acest context, se pune intrebarea: de relaţiile cu familiile trebuie să se ocupe profesori specializaţi
sau tot profesori? Soluţia cea mai potrivită ar fi ca toţi profesorii să aibă relaţii obişnuite de colaborare cu
familiile, ei sunt cei care cunosc suişurile sau căderile elevilor, iar consilierii specializaţi - pentru cazuri
dificile.
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPILUIUI,
ÎN PRIMII 6-7 ANI DE VIAȚĂ
P.I.P. DUMITRESCU MARINELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEA MARINOIU
OCNELE MARI
Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica, poate fi
modificat de condiţiile de mediu. Putem compara acest dat cu un kit de construcţie, în care ai materialul de
bază şi o serie modele ce pot fi realizate cu acest material. De-a lungul vieţii, fiecare persoană se
construieşte pe sine şi este, la rândul ei, modelată de mediul social în care se dezvoltă. Această construcţie
şi dezvoltare a personalităţii unui om nu este un scop în sine ci este o condiţie a realizării acelei misiuni
unice cu care se naşte fiecare din noi.
Familia 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 și estetic. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare şi
igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei
primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îl ferească de pericole, să îi asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să îi supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.Familia stabileşte regimul de
viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza primele deprinderi de igienă personală
şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.
Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii mai sus menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor
faze de dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă
părinţii sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea
nu corespunde acestui model ideal.
Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de
făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii)
şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de
timp, superficialitate).
În dezvoltarea fizică (şi nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi pot apărea
chiar boli. Creşte riscul accidentelor grave, pentru că organismul copilului obligat la o viaţă sedentară se
comportă, în cazul unei căzături de exemplu, precum cel al unei persoane vârstnice.
În ceea ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care îşi
însuşeşte limbajul.
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
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Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate insaţiabilă, pun cele mai multe întrebări în perioada
dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe,
răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să
facă lumea din jurul lor comprehensibilă.
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
(extinse) le oferă.
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.
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.
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.
BIBLIOGRAFIE:
1. viata-sanatoasa/sanatatea-copilului/cei-7-ani-de-acasa-317519.html
2. Anne Bacus Copilul de la 3 la 6 ani, Editura Teora, 1994

916

PROIECT EDUCAȚIONAL NAŢIONAL
CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!
ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPILULUI
PROF. ÎNV. PRIMAR: DUMITRESCU VERONICA,
ȘCOALA GIMNAZIALA BADULESTI DAMBOVIȚA
Pregătirea pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă şi primii care sunt
chemaţi să pună bazele educaţiei sale sunt părinţii. Familia reprezintă mediul care influenţează în mod
direct dezvoltarea copilului, ea având un rol decisiv în ceea ce priveşte viitorul din punct de vedere social
dar şi spiritual. Familia trebuie să ştie că prin implicarea în educaţie în formarea copilului pentru viaţă, ei
sunt cei care pun bazele de care acesta are nevoie pentru a-şi dezvolta bagajul lui educativ. În familie ne
naştem,creştem şi ne socializăm.
În familie găsim ocrotirea,înţelegerea şi afecţiunea de care avem nevoie. Familia este cea care ne
acordă sprijinul moral în rezolvarea unor probleme,dar tot cu ei copiii împărtăşesc bucuriile,succesele şi
realizările. Este uşor de observat că încă din primii ani copilul ”învaţă” din ceea ce se discută şi se învaţă
în familie, participând activ la viaţa de familie; primind şi rezolvând sarcini complexe copilul dobândeşte
o serie de cunoştinţe care conduc la formarea unor deprinderi de muncă independentă. Deci unul din
scopurile educaţiei este acela de a-l face apt pe copil de a dobândi libertatea interioară şi de a se manifesta
ca atare în raport cu ceilalţi. De la părinţi, bunici,fraţi sau de la alte persoane cu care copilul intra în contact
direct acesta deprinde comportamente, la ei găseşte primele modele de viaţă.
Părinţii sunt cei de la care copiii învaţă să folosească lucrurile din jur,să vorbească,să se cunoască pe
ei şi să se respecte pe ei înşişi. Văzând grija pe care le-o poartă părinţii,copiii capătă suficientă încredere în
ei, în ceea sunt şi în ceea ce pot ei să realizeze de-a lungul existenţei lor. Pentru copii ,familia este un factor
decisiv de socializare. Condiţiile esenţiale pentru realizarea unei bune educaţii a copilului sunt: respectul
reciproc, puterea exemplului având în vedere faptul că micuţul işi imită părintele în primi 3-4 ani de
viaţă,motiv pentru care noi adulţii trebuie să fim foarte atenţi la ceea ce facem şi ce spunem în prezenţa lor
şi încurajările. Pentru a putea realiza o educaţie eficientă a copiilor, părinţii trebuie să găsească un echilibru
între lipsa de înţelegere,severitatea,exigenţa prea mare şi ̋dădăceala̋. Există un domeniu al educaţiei în care
aportul familiei este deosebit de valoros şi acesta este cel al educaţiei civice. Niciunde, ca în familie,
formarea fizionomiei morale nu găseşte un climat mai potrivit de formare. Cinstea, omenia, respectul faţă
de om, hărnicia, dragostea faţă de patrie sunt valori pe care părinţii le pot cultiva cu cel mai mare succes.
Acest lucru îl pot realiza nu prin lecţii speciale, ci prin atitudinea lor faţă de aceste valori morale, prin
implicarea acestora în viaţa lor de toate zilele. Părintele care se comportă democratic are în vedere
întotdeauna ca drepturile copilului să fie respectate, fără a omite stabilirea unor reguli care să fie aplicate
consecvent şi urmate de toţi membrii familiei. Prin urmare, părintele care îmbrăţişează stilul 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 înveţe reguli şi să îndeplinească sarcinile care i se dau. Părintele este şi destul de
protector pentru a-i oferi copilului securitatea şi sprijinul de care are nevoie. El este de asemenea şi suficient
de înţelegător şi încrezător în capacitatea copilului de a lua unele decizii personale, îl încurajează să fie
independent, îi respectă opiniile, interesele şi personalitatea. Manifestă căldură faţă de copil, îl apreciază.
Ca urmare a acestor atitudini parentale, copilul îşi va dezvolta un echilibru emoţional care va sta la baza
dezvoltării armonioase a personalităţii sale, va putea comunica eficient cu cei din jur, va manifesta
creativitate, iniţiativă, autonomie personală. Respectul pentru om, cultivat de stilul democratic, îl va învăţa
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pe copil să îi respecte pe alţii, să ia în considerare opinia celorlalţi, să accepte observaţii, având totodată
curajul să-şi exprime punctul de vedere. Cu toate că în aparenţă stilul democratic are multe avantaje, este
bine de menţionat faptul că un copil crescut în acest mod se va adapta cu greu unui stil autoritar pe care îl
poate întâlni la şcoală, în grupul de prieteni, în armată, la locul de muncă. El ar putea fi considerat bleg
pentru că nu execută prompt sarcinile care i se dau sau dimpotrivă, impertinent pentru că ,,discută’’ ordinile.
De aceea trebuie să fim buni părinţi, plini de afecţiune, pentru ca grija şi eforturile noastre să fie răsplătite
prin dragostea şi bunele rezultate ale copilului armonios dezvoltat psihic şi afectiv.
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SĂ CONSTRUIM ÎMPREUNĂ CEI 7 ANI…DE-ACASĂ!
PROF. INV. PRIMAR DUMITRU ANCUŢA-EUGENIA
LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU”,
DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUDEȚUL OLT
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu).
Necesitatea educării tinerei generații pentru a face față exigențelor societății, ne obligă să urmărim
în formarea copiilor noştri nu numai achiziţia de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, ci şi însușirea unui
comportament adecvat, în aşa fel încât să facă faţă cerinţelor societăţii.
Dar ce înseamnă comportament adecvat?
Numai capacităţi de comunicare, de relaţionare, de operare cu informaţii?
Cu siguranţă, nu trebuie să uităm în formarea generaţiilor viitoare şi de
buna-cuviinţă şi de politeţea sufletului omenesc.
Modelarea şi stimularea comportamentului copilului se referă, de fapt, la pătrunderea în structurile
etice ale bunelor purtări şi nu la gesturile “de faţadă” care nu vor decât să facă impresie, nefiind motivate
de o convingere interioară.
Ce înseamnă să fii om de omenie? Dar să fii punctual? Cum ne păstrăm prietenii? Dar cum îi
recunoaştem? Ce înseamnă să spui adevărul? Ştii să fii recunoscător? Dar să porţi o conversaţie plăcută?
Ştii să zâmbeşti? Ai înţeles vreodată cu adevărat tainele expresiei “vorba dulce mult aduce” ?
Iată câteva întrebări care ne pot ajuta să-i facem pe copii să se cunoască mai bine şi să reflecte asupra
fondului moral al relaţiilor umane.
“Cei şapte ani de-acasă” care, în prezent, au devenit “ cei şase ani de-acasă” sunt din ce în ce mai
goi, mai lipsiţi de sens, o expresie învechită şi demodată.
Părinţii, încărcaţi de grijile zilnice, au uitat cât de mult te bucurai când auzeai spunându-se : “Ce copil
politicos! Se vede că are cei şapte ani de-acasă!”
De câţiva ani se observă o nepăsare şi o lipsă de griji faţă de purtarea copiilor care, în mare măsură,
este oglinda primilor ani petrecuţi în familie.
În ziua de astăzi, expresia a dispărut din uz, iar tupeul a luat locul curajului, obrăznicia se confundă
cu isteţimea, iar răsfăţul cu dragostea.
Nu este de mirare că întâlnim din ce în ce mai puţini copii politicoşi şi bine crescuţi.
Disciplina bunei convieţuiri lipseşte sau mai bine zis a dispărut şi din ce în ce mai mulţi tineri au
rămas corigenţi la această materie şi nu ştiu să trăiască decent, frumos şi demn printre oameni.
Acestea se învaţă pe parcursul întregii vieţi, însă ceea ce nu se uită niciodată sunt “cei şapte ani deacasă”.
Politeţea, buna-cuviinţă şi bunele maniere sunt “lucruri” care se învaţă. Primele reguli de politeţe le
învăţăm de la părinţi şi bunici, apoi la grădiniţă şi abia apoi la şcoală.
Fiecare copil este bine să ştie că, dacă este politicos şi are conduită frumoasă cu cei din jur, ceilalţi
vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei.
Este bine de ştiut că a avea “cei şapte ani de-acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bunăcuviinţă pe tot parcursul zilei, a avea maniere frumoase în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, fraţii,
prietenii, colegii, vecinii, cu profesorii etc.
De aceea, părinţii, bunicii, învăţătorii şi chiar profesorii, nu trebuie să uite că este necesar să-i înveţe
pe copii ( oriunde şi oricând ) următoarele: Cum, când şi pe cine salutăm?, Cum ne comportăm acasă, la
şcoală, la cinematograf, în vizită?, Care este atitudinea care trebuie adoptată la masă?, Cum, când şi de ce
oferim cadouri?, Ce şi cât vorbim?, Cum şi când să fim recunoscători?, Când să zâmbim?, Cum ne ajutăm
prietenii? etc.
Dacă fiecare dintre noi nu ne-am mai pune întrebarea “ cine-i de vină pentru comportarea tinerilor de
astăzi?”, ci am încerca să răspundem luând atitudine şi lăsând indolenţa de o parte, am deveni adevăraţi
formatori de oameni, de caractere şi personalităţi.
Nu este corect să dăm vina pe alţii.
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Să nu acuzăm părinţii care nu se ocupă de educaţia copiilor lor, pentru că, la rândul nostru, şi noi
suntem părinţi.
Să ne amintim în orice moment că nemulţumirile noastre pot fi schimbate prin contribuţia noastră, a
tuturor: părinţi, bunici, învăţători, profesori.
Noi toţi, cu dragoste şi stăruinţă, putem să-i redăm sensul expresiei “cei şapte ani de-acasă”.
Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl
vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său.
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI
PROF. ÎNV. PREŞC. DUMITRU CRISTINA
GRĂDINIŢA P.N. BĂDULEŞTI
JUD. DÂMBOVIŢA
În educarea ,,puiului de om”, pǎrinţii, educatorii, şcoala şi societatea, în general, sunt mijloace
importante de educaţie şi instrucţie.
Printre problemele importante ale învǎţǎmantului în aceasta etapa de schimbare şi modernizare
rapidǎ se gǎseşte şi cea vizând parteneriatul cu alţi factori educaţionali, între care familia ocupǎ un loc
privilegiat. Familia, prima şcoalǎ a vieţii este cea care oferǎ copiilor primele cunoştinţe, primele deprinderi
dar şi primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
Ca prima verigǎ a sistemului educativ familia are responsabiliǎţi clare şi diverse.
Întrebarea care se pune este, dacǎ familia de astǎzi are timp pentru îndeplinirea responsabilitǎţilor
educative, dacǎ este pregǎtitǎ sǎ activeze constant ca un factor educativ.
Realitatea ne-a dovedit cǎ nu toate familiile sunt dispuse sǎ-şi îndeplineascǎ consecvent
responsabilitǎţile educative faţǎ de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieţii zilnice, minimalizând rolul de
factor educativ. Alte familii, deşi doresc sǎ asigure educaţia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregǎtirea
psihopedagogicǎ, experienţa.
Factorii care influenteazǎ azi mediul educativ sunt: noua concepţie care se cristalizeazǎ asupra
educaţiei ca serviciul social şi extinderea mass-media(T.V). Pǎrinţii trebuie sǎ-şi întǎreascǎ fundamentarea
relaţiilor pe baza dragostei lor faţǎ de proprii copii şi pe dorinţa lor ca aceştia sǎ aibǎ performanţe şi succes
în viaţǎ. Aceasta nu se poate realiza dacǎ pǎrinţii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. În educaţia copiilor trebuie sǎ existe între
pǎrinţi înţelegere şi acord în diferite probleme şi de aici decurg normal şi celelalte.
În activitatea de educaţie în familie un rol important îl are,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi şi carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educaţiei, adicǎ formarea copilului ca cetǎţean, ca om.
Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca
intelectuală a copilului. Lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa prea mare sau “dădăceala” au efecte
dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune nervoasă, mai ales în perioada testelor de evaluare sau
spre sfârşitul semestrelor, când starea de oboseală începe să se instaleze.
Datoria părinţilor este de a-i ajuta: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” trebuie să-şi pregătească
temele, cum să-şi organizeze munca, timpul, viaţa.
Ca părinţi iubitori putem face şi greşeli în educarea copiilor, încât dorindu-le binele,să le facem rău.
Unii părinţi sunt prea grijulii, căutând să-i protejeze şi să-i răsfeţe mereu. Trăind într-o astfel de atmosferă
devin fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, sunt tot timpul “agăţaţi de fusta mamei”; în acelaşi timp însă, devin mici
tirani, devin pretenţioşi, neascultători, greu adaptabili la regulile vieţii sociale, în afara casei, între
colegi.Dacă părinţii sunt foarte severi, cu o atitudine permanentă de duritate, copiii suferă. Ei sunt continuu
lipsiţi de duioşie, de afecţiune, trăiesc permanent cu teamă în suflet, stare care duce la apariţia unor tulburări
de dizarmonii ale dezvoltării sale psihice, ale personalităţii. Aceşti copii vor deveni la rândul lor plini de
asprime faţă de cei din jur, iar relaţiile lor sociale vor fi întotdeauna lipsite de afecţiune.
Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea frecventă a atitudinii: când sunt prea severi,
când prea îngăduitori. Sunt mai rare familiile în care ambii părinţi sunt în acelaşi timp fie prea aspri, fie
prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini diferite faţă de copil: unul prea sever, altul protector,
gata de a-l răsfăţa şi apăra faţă de excesele impuse de celălalt părinte.
Foarte frecvent, o astfel de situaţie este creată prin diferenţa de atitudine între părinţi şi bunici, aceştia
din urmă protejând copilul faţă de cerinţele disciplinare ale părinţilor. În aceste cazuri copiii sunt nelămuriţi,
nehotărâţi cu privire la ce este bine şi ce este rău, având o comportare neechilibrată şi oscilantă, neputând
înţelege ce atitudine să ia în diferite ocazii, în familie sau în relaţiile cu străinii.
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Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferenţa faţă de ceea ce gândeşte copilul este o altă mare
greşeală educativă, care duce adesea la pierderea lui de sub control, acesta devenind un copil-problemă din
punct de vedere social.
În familiile dezorganizate copiii suferă şi prezintă tulburări nervoase, de somn, de poftă de mâncare,
sunt trişti, neliniştiţi. Astfel de reacţii au copiii în cazul când părinţii se ceartă frecvent, nu se înţeleg, dar
mai ales în cazul familiilor incomplete (prin deces, divorţ, lipsa îndelungată a unuia dintre părinţi).
Deosebite probleme se ridică în familiile reconstituite printr-o nouă căsătorie, între copilul din prima
căsătorie şi tatăl sau mama vitregă, între copiii proveniţi din casătoria anterioară a celor doi parteneri. Dacă
nu dau dovadă de înţelegere, de afecţiune, dacă nu încearcă să şi-i apropie, să-i privească apropiat, aceştia
devin dezadaptaţi, trişti, retraşi sau încăpăţânaţi, neascultători, ambele forme de reacţie determinând
scăderea randamentului şcolar, obţinerea de note slabe la învăţătură.
Psihicul copilului este sensibil faşă de situaţiile anormale care se petrec în familie. El simte cele mai
mici schimbări de afecţiune faţă de el şi între părinţi, este puternic tulburat de certuri, neînţelegeri.
Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, căldura căminului
părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. În creşterea, educarea şi formarea
acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea părintească,
astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii. Dacă sunt
neascultători sau greşesc uneori, să-i “pedepsim cu vorba”, să le explicăm calm şi cu fermitate ce au greşit,
vorbindu-le ca unor “prieteni” care ne înţeleg şi pe care-i iubim. Să nu insultăm, să nu lovim copilul care a
greşit, el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va obişnui cu bătaia, se va îndepărta sufleteşte
de noi.
Atunci când copilul aduce note mari, să-l răsplătim cu multă afecţiune, bucurându-l cu laude, dar să
nu condiţionăm obţinerea unor daruri, obiecte mult dorite, de rezultatele la învăţătură şi nici să nu exagerăm
răsplata, acordându-le prea multă independenţă de la o vârstă mică.Vom obţine în acest fel modificarea în
rău a comportării copiilor, care devin neascultători, încăpăţânaţi, nestăpâniţi.
“Meseria” de părinte este grea. De aceea trebuie să fim buni părinţi, plini de afecţiune, pentru ca grija
şi eforturile noastre să fie răsplătite prin dragostea şi bunele rezultate ale copilului armonios dezvoltat psihic
şi afectiv. Adevărata căldură familială se întâlneşte în familiile în care părinţii sunt în bune relaţii, se
preocupă suficient, cu dragoste, dar şi cu autoritate părintească de copiii lor, pentru care sunt şi trebuie să
rămână modele vii, exemple demne de urmat.
O mare importanţă are şi nivelul de instruire, bagajul de cunoştinţe al părinţilor, pentru buna educare.
Să avem grijă să nu rezolvăm noi, părinţii, temele copilului, ci doar să-l ajutăm, să-l îndrumăm prin
explicaţii cât mai corecte şi clare. Părinţii care rezolvă singuri problemele, desenează sau scriu, care practic
îl înlocuiesc în muncă fac o mare greşeală: copilul rămâne dependent, nu se obişnuieşte să judece şi să
lucreze singur, devine comod, răsfăţat şi, cu vârsta, va deveni leneş.
Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu grǎdiniţa, cu educatoarea, 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.
Bibliografie
Ionescu, M., Negreanu, E., Educaţia în familie. Repere şi practici actuale, Ed. Cartea Universitară,
Bucureşti, 2006
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COLABORAREA GRĂDINIŢĂ – FAMILIE
ÎN PROIECTELE EDUCATIVE PREŞCOLARE
PROF. ÎNV. PREŞC.: DUMITRU ECATERINA
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,DUMBRAVA MINUNATA”
CRAIOVA
J. S. Bruner considera că, ,,admițând că toți oamenii sunt în esența lor umani, această umanitate este
dată de tipul de copilărie pe care l-au trăit. (Stănculescu, 1967). A.S. Berge considera familia un fel de
cooperativă de sentimente, care îndulcește pentru fiecare membru loviturile mai grele ale vieții, repartizând
efectele pentru toți. Familia este primul grup social (mediul primar de socializare) din care face parte
copilul. Familia reprezintă una dintre cele mai vechi forme de comunitate umană, o instituţie stabilă cu
rosturi fundamentale pentru indivizi şi pentru familie.
Familia este responsabilă în faţa societăţii de:
• menţinerea continuităţii biologice a societăţii (prin procrearea, formarea si educarea copiilor);
• menţinerea continuităţii culturale prin transmiterea moştenirii culturale in procesul socializării;
• satisfacerea nevoilor emoţionale, a trăirilor intime, asigurând sentimentul siguranţei și menţinerii
personalităţii;
• integrarea sociala a membrilor ei prin procesele de orientare, educare şi socializare.
Dacă organizăm aceste funcţii în raport cu creşterea şi educarea copiilor, putem considera că ele sunt:
funcţii biologice, economice, de securitate afectivă, de integrare sociala primară și de reglare a
interacţiunilor dintre copil și mediul social. Mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se
dezvoltă şi se formează pentru viaţă, îl oferă familia. Are rolul central în asigurarea condiţiilor necesare
trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, condiţii care stau la baza structurării personalităţii
individului. Iată de ce modul de relaţionare din familie, climatul afectiv şi modul socio-cultural al acestuia
sunt importante în integrarea socială şi construirea comportamentelor sociale.
De ce să-i implicam pe părinţi în programele educative de la grădiniţa? Fiecare educatoare trebuie să
ştie că părinţii sunt în mod necesar partenerii ei. Indiferent de competenţele lor educaţionale, de situaţia lor
materiala şi socială ei sunt extrem de importanţi pentru copil. Părinţii îşi cunosc cel mai bine copilul, ei lau urmărit cum a crescut, cunosc detalii referitoare la perioadele copilăriei mici şi ştiu câte momente dificile
au trecut împreună. Părinţii merită să fie respectaţi pentru faptul că deţin cele mai multe idei despre copiii
lor şi i-au crescut fiind martorii evenimentelor principale ale vieţii lui.
Părinţii se îngrijesc de copiii lor şi doresc ca aceştia să atingă maximum de potenţial. Pentru fiecare
părinte copilul sau este minunat, fie că o spune, fie că nu o spune. El este punte de legătura cu viitorul şi
trecutul şi de aceea este o piatră preţioasă a fiecărei familii, indiferent de nivelul socio-cultural. Părinţii fac
sacrificii pentru copiii lor: nopţi nedormite, alergătură, investiţii,etc.
Cercetările au arătat ca rata învăţării creşte şi că învăţarea se menţine mai mult timp dacă părinţii se
implică în sprijinirea învăţării prin diverse activităţi acasă. Dacă părinţii participă la programul educativ
iniţiat de grădiniţa, ei vor fi mai buni educatori pentru ceilalţi copii ai lor. Studiile au demonstrat că părinţii
generalizează implicarea lor şi la ceilalţi copii ai familiei. Astfel, dacă ne ocupăm de un copil, acesta se va
dezvolta. Dacă ajutam părinţii, dezvoltăm întreaga familie. Dacă vom şti să implicam părinţii în activităţile
noastre educative, ei vor sprijini şi întări fiecare component al programului.
Activitatea cu părinţii ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ din
grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine şi încredere în competenţele lor
parentale. Ei pot deveni astfel părinţi mai buni. Părinţii îşi pot vedea propriul copil într-un mod deosebit, ei
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pot aprecia mai bine care îi sunt abilităţile, aptitudinile, problemele şi posibilităţile de rezolvare a diferitelor
cerinţe speciale sau nespeciale în procesul dezvoltării.
Prin activitatea în parteneriat cu părinţii, educatoarea îşi asigura un sprijin în propria ei activitate prin informaţii primite, prin discuţii şi decizii comune, prin voluntariat şi cooperare. Activitatea eficientă
cu părinţii în perioada preşcolară poate servi ca model pentru implicarea acestora la vârsta şcolară. Copiii
învaţă şi ei din acest parteneriat faptul ca părinţii sunt o parte importanta a educaţiei lor. Este un prilej de
rezolvare creativă a conflictului între generaţii şi de constituire a premiselor creative de soluţionare a lui.
Ajutând părinţii să fie mai implicaţi în dezvoltarea copiilor lor, mai târziu, părinţii devin tot mai obiectivi
si stimulativi, iar educatoarea poate întări interacţiunile și relaţiile dintre părinţi și copii. Realizând o
comunicare și cooperare reală cu părinţii, grădiniţa pune baza unei unităţi de decizii și acţiune între cei doi
factori. Dacă scopurile și obiectivele familiei nu corespund cu cele propuse de programul educativ, acest
lucru este sursa de conflict și de situaţii dificile pentru copil.
Activităţile cu părinţii duc la rezolvarea situaţiilor problemă, a conflictelor posibile şi evidenţiază
spre rezolvare situaţiile de risc în dezvoltarea copiilor. Activitatea de parteneriat cu părinţii poate uşura
rezolvarea diferitelor probleme didactice și extra didactice. Introducerea colaborării între părinţi şi
educatorii specializaţi, comunicarea periodica şi permanentă între aceştia ca şi cooperarea în anumite
momente sunt cerute chiar de eficiența învăţării. Experienţa dovedeşte că o atmosfera destinsa între agenţii
educaţionali este facilitatoare învăţării. De asemenea, existența unor reguli comune, cunoscute şi fixate
împreună uşurează mult efortul învăţării.
Dintre aceste relaţii, cea mai activă la nivelul realizării unui parteneriat este relaţia educatoare-părinţi.
Colaborarea dintre grădiniţa și familie presupune o comunicare efectiva si eficienta, o unitate de cerinţe si
o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Aceste contacte pot îmbrăca forma unor întâlniri
colective desfășurate în cadrul formal al negocierilor dintre administraţia grădiniţei și asociaţia părinţilor,
al reuniunilor de informare a părinţilor cu privire la continuitate şi metodele didactice, programul grupelor,
exigențele educatoarelor etc., al activităţilor deschise pentru părinţi, al atelierelor de lucrări practice cu
părinţii.
In cadrul informal, părinţii pot colabora cu grădiniţa cu prilejul excursiilor, serbărilor, vizitelor,
aniversărilor, meselor comune, etc. Specific la acest nivel este faptul că părinţii, dacă sunt implicaţi în
programul educativ încă de la început, nu numai că îl vor sprijini, dar îşi vor forma deprinderi de parteneriat
cu grădiniţa şi educatoarea, care le vor servi apoi mult la scoală.
Comunitatea educativă se defineşte ca ansamblul instituţiilor şi relaţiilor sociale din mediul social
apropiat al copilului. Fiecare instituţie din comunitatea apropiata a copilului poate influenţa formarea şi
instruirea acestuia: prin modalitatea indirecte dar si prin modalităţi directe: sprijin, colaborare, cooperare.
Instituţiile din comunitate care pot fi antrenate în parteneriatul educativ cu grădiniţa, şcoala şi familia
sunt:
• biserica - valorile moral-religioase - reper în educaţia morala și comunitara a copilului;
• poliţia - educaţia preventiva si cultivarea comportamentelor prosociale;
• asociaţiile nonguvernamentale - ca formă de participare la viața societăţii și de promovare a
voluntariatului şi de activităţi în favoarea rezolvării problemelor sociale și educative;
• întreprinderile economice - care pot sprijini material grădiniţa și /sau anumiţi copii(burse si
ajutoare);
• instituţiile sanitare - care constituie un partener necesar creşterii şi dezvoltării tuturor membrilor
comunităţii si la care familia face cel mai des apel;
• mass-media - ca sprijin al programelor educative, promovare a ideilor noi, inovaţiilor, şi reformei,
dar şi a unor percepţii, imagini şi idei în sensul valorilor educaţionale.
Copilul trebuie condus pe drumul cunoaşterii de către cadrul didactic, dar succesul este mai sigur
daca acţiunea este în parteneriat cu familia. Structurile de sprijin ale şcolii şi grădiniţei sunt de tipul
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cabinetelor de asistenţă psiho-pedagogică, de consiliere, de rezolvare a unor probleme specifice (cabinete
de logopedie şi orientare şcolară şi profesionala) şi a Centrelor de resurse pentru familie sau pentru
profesori. Şcoala de azi nu se poate perfecţiona decât evaluând permanent nevoile sale şi apelând la
structurile de sprijin care să organizeze, să planifice şi să intervină în rezolvarea problemelor mai mult sau
mai puţin speciale. Grădiniţa este şi trebuie valorizată tot mai mult ca prima treaptă de socializare secundară
a copilului. Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv în sprijinul educaţiei şi creşterii copilului constituie
cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară.
Parafrazându-l pe Mel Ainscow, unul dintre autorii Pachetului de Resurse pentru Profesori realizat
de UNESCO în spiritul educaţiei pentru toţi, la acest moment este bine pentru grădiniţele noastre : ,,să
gândim cât mai departe, cu o deschidere cât mai flexibilă şi să acţionăm cu grijă, în paşi mărunţi şi siguri!”
BIBLIOGRAFIE:
- Ezechil,L.;Păişi-Lăzărescu,M. ; - „Laborator preşcolar”- Bucureşti ,V & I Integral, 2004.
- Radu I. ; Ezechil,L.; - „ Didactica-Teoria instruirii ”; Piteşti ; Paralela 45, 2oo5
- Revista Învăţământul preşcolar-Nr.3-4, 2005
- *** Învățământul preşcolar in mileniul III - Editura Reprograph - 2005”
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„CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ”
BIBLIOTECAR: DUMITRU FLORENTINA
LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CAMPINA
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
„Cei şapte ani de-acasă“ reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima
parte a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii șapte ani de
viaţă ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor.
Iubirea, responsabilitatea, consecvența, comunicarea, acceptarea, toleranțași gîndirea
rațională sunt cele mai importante dintre lecțiile pe care părinții sunt datori să le “predea” copiilor pentru
a-i ajuta să devină adulți funcționali, încrezători în propriile forțe, capabili să-și gestioneze emoțiile, să se
definească în relația cu ceilalți, să gândească singuri, să fie critici și să perceapă în mod rational realitatea.
LECȚIA IUBIRII, CEA MAI IMPORTANTĂ PENTRU COPIL
Părintele este dator să învețe copilul valorile și atitudinile cele mai potrivite care să-l pregătească
pentru viață și societate. Lecția iubirii, prima și cea mai valoroasă dintre lecții, formează un copil cu stima
de sine, sigur pe el, cu încredere în propria lui valoare.
“În plan psihologic înțelegem iubirea ca un atașament securizat în relația părinte –
copil.Părintele investește afecțiune și timp în relația cu propriul copil, îi acceptă individualitatea și
răspunde prompt nevoilor sale. Copilul își va forma, astfel, în prima parte a vieții, o bază de
securitate absolut necesară pentru a se dezvolta armonios în plan intelectual (limbaj, gândire,
memorie etc), social (sociabilitate, asertivitate etc) și valoric (respectful față de ceilalți,
responsabilitate, spirit critic, toleranța etc)”.
(Ionuț Ghiugan- psiholog)
RESPONSABILITATEA ȘI CONSECVENȚA
O altă sarcină importantă a părinților este “predarea” lecției responsabilității și consecvenței.Copilul
învață, imitând comportamentul părinților, cum trebuie să-și gestioneze agenda emoțională și propriile
acțiuni legate de mediul de creștere și dezvoltare. Copilul trebuie învățat de mic să-și asume
responsabilitatea pentru acțiunile sale, să discearnă între bine și rău, să înțeleagă de ce anumite fapte i-ar
putea afecta pe ceilalți și în ce fel.
“Un părinte care va ști cum să-și gestioneze emoțiile și nevoile, care va adopta un comportament
consecvent în relația părinte-copil sau față de alte cerințe ale existenței va forma un copil independent
care își va asuma eșecul, într-o manieră adaptadivă și mai ales succesul în viața de adult”.
(Ionuț Ghiugan- psiholog)
PUTEREA CUVINTELOR
“Capacitatea de a comunica este cea mai importantă trăsătură a unui viitor adult de succes”.
“Cel mai frumos cadou pe care un părinte îl oferă copilului său îl reprezintă lecția comunicării.
Cuvintele transmit informații și emoții, motivează și inspiră. Calea cea mai eficientă de a ne exprima
personalitatea este prin comunicare. Prin cuvinte ne definim relația cu noi inșine (limbajul intern) și
relația cu ceilalți (limbajul verbal și expresiv). Capacitatea de a comunica este cea mai importantă
trăsătură a unui adult de succes”.
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(Ionuț Ghiugan- psiholog)
LECȚIA ACCEPTĂRII ȘI TOLERANȚEI, CHEIA RELAȚIILOR AUTENTICE
Copilul trebuie, de asemenea, învățat să accepte că noi, oamenii, suntem diferiți, că anumite situații
nu trebuie judecate, dar în parallel de a se asuma și a cere celorlalți să respecte acest lucru.
“Dacă copilul va învăța valorile acceptării și toleranței va dezvolta relații autentice și profunde
atât cu propria individualitate (își va accepta inperfecțiunea și iraționalitatea specific umenă), cât și
cu ceilalți oameni (va tolera diferențele individuale și perspectivele diverse, ca semn al normalității)”.
(Ionuț Ghiugan- psiholog)
LECȚIA GÂNDIRII RAȚIONALE
Gândirea rațională va forma un adult cu o bună capacitate decizională. Un copil care va fi învățat să
gândească singur, să fie critic, să perceapă în mod rational realitatea și cee ace primește din mediul social
și cultural își va forma un sistem de valori autentic și adaptat cerințelor vieții.
“În lipsa acestei lecții, vom avea un adult influiențabil, ușor de manipulate, care va prelua fără
discernământ tot ceea ce societatea oferă. Lecția gândirii rationale va forma în timp un adult cu
capacitate decizională, care nu va fi copleșit de emoții dezaptative în fața provocărilor vieții”.
(Ionuț Ghiugan- psiholog)
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii șapte ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său,
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte
din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Bibliografie
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002
4. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998
5. https://www.lapsiholog.com/psiholog-ionut-ghiugan/#google
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*
PROF. DUMITRU MARIOARA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 49
BUCURESTI SECTOR 2
Numele si prenumele părintelui: ___________________________________
Grupa de varstă: ______________________
Dragi părinţi,
Raspunsurile dumneavoastra sunt foarte importante pentru noi, ajutandu-ne sa stabilim nivelul
educatiei si serviciile asteptate din partea unitatii scolare Scoala Gimnaziala Nr 49 .
Va rugam sa acordati o deosebita atentie si timpul necesar pentru a raspunde urmatoarelor intrebari.
Acest set de intrebari va fi folosit de catre cadrul didactic al clasei Dvs. in vederea realizarii unei
analize SWAT cu privire la procesul instructiv- educativ de la clasa, precum si la colaborarea scolii cu
familia Cand vi se cere sa acordati o nota de la 0 la 10 trebuie sa aveti in vedere urmatoarele:
- nota 1 inseamna ca nu au fost indeplinite nici una dintre asteptarile dumneavoastra.
- nota 10 inseamna ca toate asteptarile dumneavoastra sunt indeplinite.
• Intrebarile de tipul: “ Imi place.../ Imi place mai putin...” sunt optionale, fiind introduse cu scopul
de a va oferi posibilitatea de a va exprima punctul de vedere si sa puncteze aspecte care nu au fost
explicite in chestionar.
Chestionar/ semestrul I, an scolar 2019- 2020
• Va rugam notati impresia pe care o aveti despre Scoala Gimnaziala nr 49, in general:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Nivelul educatiei in general : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Resursele educationale : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-Imi place foarte mult: ______________________________________________
-Imi place mai putin : _______________________________________________
• Profesorii in general: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Calitatea predarii: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Nivelul calificarii : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Progresele copiilor : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Evaluarile ( clare, profesionale, folositoare) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Va rugam realizati/( categorisiti) o ierarhie a profesorilor privind nivelul si calitatea
procesului educativ pe care il promoveaza:
Profesor ____________: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Profesor ____________: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Profesor ____________: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Grija pentru copii : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Grija manifestata pentru lucrurile personale ale copiilor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Grija manifestata pentru igiena copiilor : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Supravegherea copiilor : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Va rugam realizati/( categorisiti) o ierarhie a profesorilor privind atentia si grija acordate
copiilor:
Profesor ____________: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Profesor ____________: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Profesor ____________: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Comunicarea cu parintii: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Capabili si dornici sa ofere explicatii si informatii : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Profesional: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Va rugam realizati o ierarhie a profesorilor privind calitatea relatiei cu parintii:
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Profesor ____________: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Profesor ____________: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Profesor ____________: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-Imi place foarte mult ( despre profesori): ______________________________________
-Imi place mai putin: ______________________________________
• Dezvoltarea copilului : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• A invatat copilul concepte noi?: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Dezvoltarea personala, sociala si emotionala : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Progresul invatarii limbii engleze : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Vine la scoala cu entuziasm: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Isi face noi prieteni : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-Imi place foarte mult ( despre dezvoltarea copilului): _________________________________________________
-Imi
place
mai
putin
(despre
dezvoltarea
copilului):
__________________________________________________
• Activitati extra-curriculare in general: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Varietatea activitatilor propuse: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Cat de important este rolul acestor activitati in dezvoltarea copilului? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Oferta activitatilor extra-curriculare este: mica / suficienta / mare.
• Extra-curricularele ar trebui : incluse in oferta scolii / in programa pentru optionale .
• Taxa ceruta pentru extra-curriculare este: mica / acceptabila / mare.
• Copilului
meu
i-a
placut
cel
mai
mult
:
_________________________________________________
• Copilului
meu
i-a
placut
mai
putin:
__________________________________________________
• Cea mai importanta activitate extra-curriculara in dezvoltarea copilului: _________________________________________________
• Cea
mai
putin
importanta
activitate
extra-curriculara
__________________________________________________
• Sugestii pentru alte activitati extra-curriculare: _______________________________
• Facilitate in general: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Siguranta : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-Imi place foarte mult : _________________________________________________
-Imi place mai putin : __________________________________________________
• Curatenie : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-Imi place foarte mult: _________________________________________________
-Imi place mai putin: __________________________________________________
• Salile de clasa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-Imi place foarte mult: _________________________________________________
-Imi place mai putin: __________________________________________________
• Toaletele: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-Imi place foarte mult: _________________________________________________
-Imi place mai putin: __________________________________________________
• Terenul de sport: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-Imi place foarte mult: _________________________________________________
-Imi place mai putin: __________________________________________________
• Serviciul medical:
o Procedurile medicale : prea stricte / acceptabile / prea flexibile
-Imi place foarte mult: _________________________________________________
-Imi place mai putin: __________________________________________________
• Comunicarea in general : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
o Transparenta si claritatea comunicarii : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
o Sunteti bine informat in legatura cu ceea ce se intampla in scoala ?
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o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
o Comunicarea este : prea detaliata / suficienta / saracacioasa .
o Preferati : mailuri / comunicarea scrisa
-Imi place foarte mult: _________________________________________________
-Imi place mai putin : __________________________________________________
• Scoala Gimnaziala Nr 49 in general:
o Precizati 3 motive pentru care ati ales Scoala Gimnaziala Nr 49?
 ______________________
 ______________________
 ______________________
o Ce
apreciati
cel
mai
mult
la
aceasta
institutie
?
___________________________________________
o Cu
ce
nu
sunteti
de
acord
privind
Scoala
Gimnaziala
Nr
49?
___________________________________________
o Va doriti sa va inscrieti copilul in unitatea noastra scolara anul viitor? (2016-2017)?
Da Nu Poate
o Daca raspunsul dumneavoiastra este “nu”sau “poate”, ce aspecte ar influenta decizia
dumneavoastra pentru inscrierea in anul urmator :
 ________________________________________________________________
• Implicarea parintilor :
o Activitati la care participa parintii: prea multe suficiente prea putine
o Ce tipuri de activitati la care sa participle parintii sugerati ?
___________________________________________
o V-ar interesa participarea la sedintele cu parintii stabilite in mod regulat ? Da Nu
o V-ati dori sa fiti implicati in organizarea si coordonarea activitatilor din cadrul Scoala
Gimnaziala Nr 49? (eg: acte de caritate, actiuni in aer liber, carnavaluri etc). Da Nu

Va multumesc!
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O, MAMA, DULCE MAMA !
PROF. ÎNV. PRIMAR DUNCA IOANA
ȘCOALA GIMNAZIALA IEUD, MARAMUREȘ
,, Copiilor nu trebuie să le explicăm cum să se comporte ci, mai ales, să le arătăm cum să o facă”.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală.
Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil binecrescut, care ştie să
salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă”.
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii.
Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre
învăţarea şi asumarea regulilor de comportament.
Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. El
relrealizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Educarea copilului într-o
atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină și să
fie acceptate cu mai mare ușurință.
Există un loc în care amintirile noastre se întorc întotdeauna cu plăcere, explorând o lume pe care
nimeni nu a părăsit-o cu adevărat definitiv, în care își au izvorul visele și împlinirile noastre, la fel ca și
sensibilitatea ce ne caracterizează pe toți, indiferent de felul nostru aparent de a fi.
Este copilăria, acel tărâm minunat, lipsit de răutate ori de ură, fără griji reale și fără dorința de a
izbândi, cu orice preț, în detrimentul altora. Acel spațiu ca de poveste, unde binele învinge mereu, unde
asupra noastră veghează ochii blânzi ai zânei celei bune, gata oricând să îndepărteze de la noi orice
pericol. Iar acea persoană minunată ne însoțește, peste ani, cu bunătate, chiar și după ce părăsește această
lume, trezind în noi sentimente de duioșie și tendința de a-i rosti, măcar în șoaptă, numele: mama.
Mama este făptura pe care o asociem cel mai ușor cu bunătatea, frumusețea și chiar cu sfințenia,
așezându-i chipul în acea ramă strălucitoare și în acel loc tainic destinat desăvârșirii, unde numai
imaginea sfințeniei mai poate sălășlui. Și cred că așa este drept deoarece, purtând în pântece și dând
viață, educând și călăuzind un copil pe drumul virtuții, orice mamă se situează în imediata vecinătate a
îndumnezeirii și, implicit, a sfințeniei.
Dragostea maternă are, însă, foarte multe moduri în care se manifestă. Freud a fost cel care a
descris, prima dată, din punct de vedere psihanalitic, această relatie specială între mamă și copil. El a
spus că dragostea de mamă este fundamentul structurii personalității adultului de mai târziu, și că este la
fel de indispensabilă omului ca și aerul.
Interactiunea dintre mamă si copil, adaptată nevoilor acestuia din urmă, în fiecare din etapele lui
de dezvoltare ,sunt suportul cel mai important pe care trebuie să-l primească. Iar toate acestea nu sunt
doar vorbe. În spatele acestor afirmații se ascund interacțiuni psihice demonstrate. Se poate spune deci,
fără teama de a exagera, că dragostea mamei poate să miște lumea și că este elementul fără de care copilul
nu poate crește.
Arătând că fiecare viețuitoare o iubește pe făptura care i-a dat viață, Nichita Stănescu, în cuvinte
simple, ca de copil, mărturisește:
Orice mamă e anume

931

cea mai scumpă de pe lume! .
..............................................
Ioan Slavici vorbește, de asemenea, în termeni extrem de frumoși despre mama sa, „femeia vioaie
și aspră”, care, pe lângă propriii copii, a crescut alți șase, orfani ai unor rude:
Maică-mea, fie iertată, zicea că nu e bine să stingi lumina când e supărare în casă, că trebuie să
stingi mai înainte supărarea și numai apoi lumina. Și orișice s-ar fi întâmplat, în casa părinților mei,
seara trebuia să fie pace, să ne cerem și să ne dăm unii altora iertare [...].
Bibliografie
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“IMPORTANŢA CELOR ŞAPTE ANI DE ACASĂ”
PROF. INV. PRESC. DURDUN CRISTINA NICOLETA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUTEA”, BOTENI
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.
Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de Saint-Exupery
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul
copilului se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru
fiecare dintre noi este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe
care îi oferim şi, nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm
scalele de dezvoltare, este suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem
unicitatea, personalitatea, nevoile.
Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care
copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a
fiecărei familii şi valorificarea acesteia.
“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face
pianist”(Mihail Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi
descoperă propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.
Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe
terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.
Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor
posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale
şi la reacţii adecvate în diferite situaţii.
Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.
Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi
aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite
clare şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor
copilului; sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect;
deschidere şi comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere
reciprocă).
În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile
sociale pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le
ofere sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic
induce coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil
de viaţă sănătos.
Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în
lumea lor, iar ei într-a noastră.
Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.
Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte
adevărul celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de
îngrijire, rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care
copilul îşi petrece timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele
devenind intervenţii împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în
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funcţie de care îşi structurează personalitatea.
“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să
dea copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator.
Alţii le-au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică,
muzică. Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul
şi excesul de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să
sufere decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi”
Dr. Augusto Cury)
Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":
Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă;
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea;
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească;
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru
eşecuri;
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni;
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ
AIBĂ ATITUDINI BLÂNDE;
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată;
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a
copilului. Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic
determinate de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.
“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă
este să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu
progresele lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata
salturile în dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul
educativ în perioada următoare.
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi,
comportamente şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este
considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică,
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea,
este important cum sunt transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE-ROL ȘI IMPORTANŢĂ
PROFESOR DEMETRESCU DANA,
LICEUL TEORETIC SEBIȘ, JUDEŢUL ARAD
Numeroase studii efectuate de-a lungul anilor arată că, încă de mici, copii învaţă comportamente
și atitudini văzute la cei din jurul lor, uneori prin imitare însă, de cele mai multe ori, prin asimilare și
adaptare la propria personalitate aflată în plin proces formativ.
Ceea ce numim, pe bună dreptate, „cei șapte ani de acasă” reprezintă baza informaţională,
comportamentală, emoţională, atitudinală și socială a copilului, viitor adult într-o lume în continuă
schimbare. In mediul sigur și, în mod ideal, plin de iubire, grijă și atenţie de acasă, familia nucleu sau
extinsă poate pregati copilul pentru anii ce vor veni. Seria de aptitudini, comportamente, valori și
atitudini dobândite și dezvoltate acum, în fragedă copilărie, vor fi folosite de copii pe tot parcursul veţii
și vor contribui la formarea și evoluţia unui adult complex din punct de vedere intelectual și emoţional.
Dacă luăm ca exemplu implicarea și influenţa pozitivă a părinţilor in educarea copilului pentru
viitorul apropiat, și anume anii de școală, rolul familiei reprezintă cheia integrării copilului în viaţa
școlară, în abordarea experienţei de invatare, în atitudinea faţă de ceilalţi copii și adulţi din jur, în
exprimarea preferinţelor și în formarea propriilor valori morale și etice ale copilului. Succesul școlar al
unui copil începe înainte ca acesta să intre în școală. Copiii ai căror parinţi pun accent pe muncă și
invăţare au șanse mai mari sa tindă spre o educaţie superioară și o cariera de succes. La polul opus se
situează familiile care arată dezinteres pentru efortul de orice fel, pentru evoluţie sau pentru calitaţile
morale.
Se știe ca orice copil mic dorește să iși mulţumească parinţii, de aceea empatia are o funcţie
esenţială în comportamentele de orice natură.
Rolul familiei în educarea copilului are ca scop binele acestuia din urmă, tocmai de aceea este de
dorit ca unui copil să i se spună clar ce se așteaptă de la el, să i se explice motivele, să i se arate exemple
reale de comportament corect de către parinţi și să i se ofere feedback pozitiv. In consecinţă, este necesar
ca unui copil să i se ofere spaţiul, timpul și incurajarea de care are nevoie să incerce lucruri noi, să
persevereze, să comunice în mod pozitiv cu ceilalţi și să iși creeze o stimă de sine sanatoasă. In aceeași
măsura familia are datoria să ajute copilul să devină conștient de sentimentele celorlalti și să dezvolte
empatie și respect pentru oamenii cu care intră în contact.
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ROLUL EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. DIACONESCU CRISTINA
BIBLIOTECAR: GHERGHESCU MAGDALENA
LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA”, TÂRGOVIȘTE
Încă din cele mai vechi timpuri, educația din sânul familiei a jucat un rol foarte important în
dezvoltarea copiilor, de aici și faimoasa replică ,,cei 7 ani de acasă”. Dezvoltarea personaltatii unui copil
este rezultatul a trei factori: familiale, școlari și comunitari. Astfel, prima educație pe care oamenii o
primesc este cea oferită de către familie și abia apoi cea de la școală, de asta este și atât de importantă.
Cu ceea ce copiii privesc, observă, învață în primii ani de viață, înainte de a da piept cu societatea, sunt
regulile de bază pe care le vor avea în viață. La început sunt reguli de bază precum ,,nu fura", ,,să nu
minți”, ,,nu vorbi cu străinii”, etc. si pe parcursul vieții dobândesc o serie de reguli și principii, toate
acestea construite pe baza educației din familie.
Într-adevăr, educația oferită de familie nu se oprește în momentul în care pruncul pășește în
societate pentru ca această educație nu se sfârșește niciodată. Din acest motiv o comunicare bună între
părinți și copii este fundamentală, fără aceasta nici regulile ce trebuie implementate nu vor putea fi
transmise de către părinți, iar mai târziu, copiii nu își vor comunica nevoile sau curiozitățile. Primele
impresii despre lume si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din familie.
Astfel, prin comunicarea continua cu membrii familiei, el isi insuseste limbajul, care cu timpul devine
un puternic instrument al dezvoltarii sale psihice. Un bun dobândit şi mult apreciat, câştigat de către
copil în primul rând în familie este comportamentul moral ca rezultat al unui sistem de cerinţe precise,
dublat de un permanent respect pentru copilul care trebuie să se simtă iubit şi ocrotit.
Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deoarece ea influenţează şi
modelează persoana umana, uneori acţiunea ei asupra individului e atât de mare, încât ea poate egala
acţiunea celorlalte grupuri sociale. Transformarea copilului în ,,individ cu status social” este întâi de
toate opera familiei. Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul
şi a cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Rolul părintelui în existenţa copilului
este fundamental, dar numai în măsura în care el găseşte forţa şi secretul de a lansa pe traiectoria vieţii
un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat, bun şi, prin aceasta, predispus la o anume fericire.
Concluzionând, familia și educația pe care aceasta o oferă are un rol important și pune bazele unui
individ care se poate integra și poate conviețui în societatea actuală. Fără o educație familială propice,
copiii pot ajunge inadaptați, iar acest lucru îi va afecta pe termen lung în viață.Rolul familiei în educația
copilului
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAȚIA COPILULUI
PROFESOR INV. PREȘCOLAR DIHORU MARINELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCEȘTI
GRADINIȚA NR.1 BENGEȘTI
JUD. GORJ
Familia este prima unitate cu care copii au contact continuu și primul context în care se dezvoltă
pattern-urile socializării. Ea este o lume cu care nimic nu se poate compara și, astfel, cel mai important
agent al socializării.
(Elkin, Handel în cartea „Copilul și Societatea”)
De-a lungul existenței umane, familia a fost una dintre cele mai vechi si mai stabile forme de
comunitate și cea care asigură evoluția și continuitatea vieții sociale. Caracteristicile specifice ale familiei
derivă din multitudinea de funcții ale acesteia: fiziologică, psihologică, morală, educațională, economică
și emoțională. Dacă rolul moral este bine definit în familie (dragoste, afecțiune, înțelegere și respect
reciproc), atunci vorbim de o familie puternică și integră. Această familie va genera întotdeauna un climat
favorabil în care copiii vor crește armonios și vor fi educați ca la carte.
Familia îndeplinește cele mai importante funcții în societate:
• îngrijiri fizice și emoționale;
• realizarea scopurilor comune;
• controlul social asupra comportamentului membrilor familiei (în special, asupra copiilor);
• instruirea pedagogică și morală a copiilor;
• continuitatea culturală prin transmiterea moștenirii culturale;
• dffsfeducația financiară.
La nivel social, structura familiei tradiționale în care părinții și bunicii noștri aveau locuri bine
definite, a intrat în criza. Structura familiei se baza mai mult pe rolul afectiv al mamei. Însă, o dată cu
emanciparea femeilor, a integrării lor în câmpul muncii, s-au produs multe schimbări sociale în cadrul
familiei, cum ar fi, planificarea familială și posibilitatea femeii de a avea și alte activități în afara
maternității. În consecință, tații au început să-și integreze și ei componența afectivă în rolul lor familial,
ceea ce n-a fost întotdeauna ușor pentru aceștia.
În prezent, relațiile cuplului trec prin transformări care le influențează echilibrul. Astfel, fiecare
are un rol dublu: acela de a fi simultan suport afectiv și economic al familiei. Cu alte cuvinte, nu doar
bărbatul este obligat să muncească și să fie un sprijin pentru familie, dar și femeia. În epoca modernă nu
mai putem vorbi de fuziunea a doi indivizi, ci de unirea conștientă a două persoane independente, care
decid sa aibă o relație bazată pe cooperare și înțelegere.
Încă din antichitate, a fost recunoscută ideea că părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului.
Educaţia primită până la vârsta de şase ani, în primul rând de la mama, este decisivă pentru dezvoltarea
intelectuală și fizică a copilului. În cadrul familiei, copilul are nevoie și de o „hrană” pentru sănătatea
emoțională, care se numește iubire, grijă, afecțiune, mângâiere și îngrijire fizică.
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. Copilul
trebuie să atingă, la un moment dat, un nivel emoţional necesar de maturitate. Dacă va primi în familie
educația și grija care i se cuvine, copilul va prospera și va bucura lumea cu prezența sa.
Oricare ar fi organizarea sa etnică, religioasă ori politică, familia prezintă o unitate dinamică,
capabilă de a se transforma și de a se adapta tuturor circumstanțelor, lucru care ii permite sa evolueze.
Din acest motiv, familia este considerată prima și cea mai importantă „nișă” pentru dezvoltarea și
evoluția copilului, datorită coabitării permanente și dinamicii inter-relaționale a membrilor săi.
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FAMILIA ȘI ȘCOALA ,CEI MAI IMPORTANȚI FACTORI IN EDUCAȚIA
COPILULUI.
SCOALA GIMNAZIALA LUCIENI
GRADINIȚA CU P.P LUCIENI
PROF. ÎNV. PREȘC. DIMANCEA IRINA
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.
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.
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. 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
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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. Dacă ne referim
la optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul:
• calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi);
• percepţiile fiecăruia;
• atitudinile care îi caracterizează;
• caracteristicile instituţiei şcolare;
• caracteristicile familiei;
• modul de comunicare.
Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiveducativ 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. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează
o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului,
rezultatele şcolare şi natura comportamentului.
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.
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
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problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor.
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 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 mare 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 repede la succes, ce
îl interesează şi îl pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să îl sustină pe şcolar, în ce fel săl 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. Misiunea
şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale.
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 abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de
descoperire a propriilor aspiraţii spre formarea şcolară si profesională.
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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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
DINA STEFANIA
Specialiștii sunt cu toții de acord că educaţia de acasă este un proces care nu se încheie niciodată,
dar care trebuie să țină cont de etapele de dezvoltare ale copilului. Aceștia mai sunt de părere că părinții,si
nu cadrele didactice ar trebui să fie cei care-i explică acestuia ce îi este permis sau nu să facă, să impună
niște reguli clare și realiste care trebuie respectate, și care sunt consecințele nerespectării regulilor.
Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari,
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei
personalitati armonioase.
Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor
familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de dimineata pana
seara si care nu petrec prea mult timp impreuna cu ei. ,,De ce este importanta familia in educatia copiilor?
Pentru ca are o influenta deosebita asupra copiilor, care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte
despre obiceiuri comportamentale, stil de viata, societate si natura de la persoanele apropiate, cu
autoritate in viata lor, decat de la profesori sau necunoscuti. De asemenea, familia are un rol foarte
important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere intelectual, cat si fizic, moral si estetic. Parintii
sunt cei care de cele mai multe ori asigura hrana si celelalte elemente necesare copiilor: hainute, carti,
rechizite, jucarii, ceea ce ii determina pe cei mici sa inteleaga ca au datoria sa implineasca asteptarile pe
care le au adultii de la ei.
Mai mult decat atat, parintii au datoria de a le forma copiilor constiinta, caracterul, vointa,
personalitatea si simtul responsabil, dinainte ca cei mici sa ajunga pe bancile scolilor.
Ca mediu social, familia reprezinta locul in care copilul este ingrijit, educat, educatia in familie
precedand-o pe cea institutionala. Copilul in primii ani de viata este dependent de parinti, iar acestia nu
trebuie sa fie preocupati doar de latura fizica a ingrijirii lui, ci sa aiba in vedere educatia psiho-sociala,
coreland posibilitatile fizice cu cele psihice. Educatia in familie pune bazele dezvoltarii psihice a
copilului, iar educatia sa la nivel psihic trebuie sa urmareasca pas cu pas evolutia fizica, urmarindu-se
concomitent educatia intelectuala, morala, in scopul formarii caracterului. Cel mai important rol in
evolutia psihica a copilului il au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta varsta rolul
exemplului este foarte important.
De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizarii psihice a copilului. Primele impresii despre
lume si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din familie.
Astfel, prin comunicarea continua cu membrii familiei, el isi insuseste limbajul, care cu timpul
devine un puternic instrument al dezvoltarii sale psihice. Parintii vor fi atenti la felul cum pronunta copii
cuvintele, le vor corecta vorbirea, le vor imbogati vocabularul, ii vor invata sa se exprime corect si
coerent. Trebuie acordata o mare atentie intrebarilor copiilor, semn sigur al dezvoltarii lor intelectuale,
al manifestarii active a setei de cunoastere, al curiozitatii lor cu privire la originea lucrurilor din jur.
In familie copii isi insusesc primele cunostiinte, isi formeaza primele reprezentari si dobandesc
experiente morale. Parintii ii invata de timpuriu pe copii, ce esre bine si ce este rau, ce este permis si ce
este interzis. Pentru unele fapte si actiuni, copiii sunt incurajati si laudati, iar pentru altele sunt dojeniti.
Procesul educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca din familie. Deprinderile
de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii, exprima de fapt atmosfera morala in care el a
fost crescut in familie, sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, exemplul personal pe care
i l-au dat prin atitudinile si faptele lor de conduita. Unii parinti nu inteleg ca adesea copilul este incorect
nu pentru ca ar vrea sa se abata de la reguli, ci pentru ca nu stie cum trebuie sa se comporte, nu dispune
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de experienta morala necesara, nu cunoaste cerintele fata de comportarea lui. In educarea copiilor, un rol
foarte important il are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei. Ceea ce trebuie sa caracterizeze
relatiile dintre parinti si copii este stima reciproca dintre membrii familiei, dragostea parinteasca rationala
fata de copii, exemplul personal pe care il dau cei mari prin atitudinile si faptele lor, incat devin pentru
copii un exemplu de urmat. Desigur parintii isi iubesc copii, le poarta de grija, muncesc pentru ei si
participa la toate bucuriile si supararile lor. Dar aceasta dragoste nu trebuie sa fie oarba . Parintii care se
manifesta astfel fata de copii lor, ii scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile, nu se bucura de nici
un fel de respect si autoritate in fata acestora. Experienta educatiei in familie arata ca acolo unde copii
sunt scutiti de orice fel de griji si eforturi, ei devin egoisto, nu-si iubesc cu adevarat parintii, se
instraineaza de ei si nu le dau o mana de ajutor atunci cand se intampla sa treaca prin unele incercari.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
DINCA ELENA GABRIELA
GRADINIȚA NR. 1 DOICEȘTI
Școala este una dintre instituţiile esenţiale ale societăţii ale cărei rezultate influenţează atât evoluţia
beneficiarilor ei direcţi, cât şi pe cea a comunităţilor-beneficiarii indirecţi. Pe fondul schimbărilor pe care
le traversează societatea românească, în încercarea de căutare şi cristalizare a identităţii, şcoala are un
rol primordial în refacerea identităţii sociale şi valorizarea potenţialului uman, în concordanţă cu
direcţiile europene prioritare de acţiune în domeniul educaţiei:
- identificarea factorilor implicaţi în domeniul educaţional şi stabilirea rolului şi a
responsabilităţilor fiecărui factor;
- susţinerea parteneriatelor cu toţi factorii sociali interesaţi de dezvoltarea educaţiei;
- stabilirea setului de valori care să orienteze evoluţia societăţii şi a educatiei sale;
Legătura familie – şcoală – comunitate reprezintă o relaţie de interedependenţă în care fiecare
dintre elemente constituie o proiecţie pe scară mai mica a celoralalte, bazându-se în acelaşi timp pe
celelalte. Astfel, orice eşec, orice inconsecvenţă, orice ruptura la nivelul uneia dintre ele se va reflecat şi
în celelalte. Drept exemplu o familie care trece printr-un divorţ, o familie dezorganizată va forma copii
care tind sa aibă anumite comportamente agresive, să spunem. In cazul în care acestea nu reusesc să fie
oprite la nivelul familiei, ele se vor reflecta neindoielnic la nivelul şcolii şi se vor răsfrânge mai apoi în
comportamente agresive în comunitate.
Astfel, ROLUL FAMILIEI în cadrul acestei legături se referă la:
• asigurarea unui climat sigur, propice dezvoltării fizice şi emoţionale a copilului;
• oferirea unei baze disciplinare (“cei 7 ani de-acasa”);
• asigurarea unei baze de valori solide, pe baza cărora să poată opera şi şcoala;
• extrapolarea in mediul familial a cunoştinţelor dobandite la şcoală;
•crearea unei continuităţi intre cunostinţele acumulate la şcoală si comunitate prin acţiunile
întreprinse cu copiii la nivelul comunităţii;
• modelarea copiilor în spiritul toleranței, a acceptării diferențelor.
Astfel, doar daca ar fi sa ne oprim atentia asupra invaţamantului integrativ, în vreme ce se considera
că familia asteaptă prea mult din partea şcolii, şcoala, prin personalul său si-ar dori sa primească doar
elevi, cuminti, sănătoşi si frumoşi. In acelasi timp nici comunitatea nu se implică nici ea foarte mult in
formarea unei constiinţe publice din acest punct de vedere (prin informare, pregatirea unor profesionişti
in domeniu, etc.), asteptand mai degrabă ca lucrurile sa se aranjeze delasine.
Este la fel de important tot în acest sens ca fiecare să își asume propriul rol și propriile
responsabilitaţi fără a se mai încerca găsirea vinovaţilor de o parte sau de alta, fapt care nu ar face decat
ca lucrurile să rămână pe loc.
Relaţiile dintre familie – şcoala si comunitate se pot imbunataţi prin:
O mai mare implicare a fiecareia dintre părţi– prin asumarea reponsabilitaţilor aferente. Probleme
sunt şi vor fi întotdeauna de fiecare parte, însă miza este mare, anume chiar copiii noştri, și nu ne putem
permite să o plasăm în continuu de la unii la alții.
Sporirea transparentei– De obicei, schimburile de informatii se fac la nivel restrâns. Doar dacă
luăm în discutie din nou învățământul integrat, este important ca părinții să aibă cunostinţă de noile
strategii în acest sens și comunitatea ar fi important să îşi aducă aportul prin informare, realizarea de
spoturi de promovare, etc., chestiuni care ar avea un scop pregătitor. Altfel, din nefericire, ne propunem
schimbări europene cu mentalități româneşti, lipsite de toleranță, putere de acceptare.
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În relaţia şcoală - familie - comunitate trebuie să existe relaţii de respect, de acceptare reciprocă,
de simpatie şi admiraţie, nu de suspiciune, nedumerire sau iritare şi provocare. Relaţiile dintre şcoală,
elevi, familiile acestora şi comunitate trebuie să fie bazate pe contact şi colaborare, pe transmitere de
informaţii şi prezentare a unor stări de lucruri, de influenţe pozitive asupra comportamentelor elevilor,
pe trăiri afective şi emoţionale reciproce în diferite forme de manifestare.
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EDUCATIA IN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR DINICA MIHAELA
ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 OTELU ROSU
Motto: ”Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală.”
(Albert Einstein)
Ne aflăm în secolul XXI, un secol al vitezei, al tehnologiei. Dar la ce folosesc toate acestea, dacă
s-a uitat de educație, de creșterea propriilor copii. Adulții, deveniți părinți în zilele noastre, pun accentul
pe valoarea materială. Mereu auzim expresia, devenită celebră deja, ”Lasă să aibă ce nu am avut eu.”.
Dar ce nu am avut ”eu”? Nu am avut calculatoare, telefoane, tablete, haine de firmă, în schimb am avut
cel mai de preț lucru: ”cei șapte ani de acasă”. La câți dintre copiii din ziua de astăzi mai găsim ”cei
șapte ani”? Ei se pierd în această societate însetată după bani.
Este adevărat că țara noastră nu ne permite un trai de viață decent, dar, o dată plecați în străinătate,
părinții uită de ceea ce este esențial: de educația micuților. În prezent, majoritatea părinților din familiile
cu bani plătesc pentru educația copiilor lor încă de la 2- 3 ani, îi duc la tot felul de activități, un lucru
foarte bun, dar uită să petreacă timp cu proprii lor copii. La fel se întâmplă și în familiile sărace, în care
părinții abia asigură traiul de la o zi la alta. Dar oare aceste situații nu au existat și acum 20 - 30 de ani?
Au fost și atunci părinți bogați și săraci, diferența este că părintele ”de atunci” era mult mai responsabil
și mai implicat în educația copilului decât părintele ” de acum”.
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, spune
Goleman, copiii mai mici sau mai mari, traversează o experienţă fără precedent: numeroase ore din viaţă
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.
Când ajung la școală, copiii nu știu de cele mai multe ori lucrurile elementare, și nu ne referim la
învățătură. Noi, ca dascăli, încercăm să le creionăm drumul în viață, nu îi învățăm doar tainele cititului,
ale scrisului, ale socotitului, ci și tainele unei vieți civilizate, bazate pe respect, încredere și bunătate.
Doar că nu putem clădi toate acestea fără ajutorul părinților. De la ei pornește totul. Este adevărat că
educația nu se învață în șapte ani, ea nu se finalizează niciodată, nici atunci când un copil devine părinte
și începe să-și facă griji cu privire la cei șapte ani de acasă ai copilului său, dar își pune temelia în sânul
familiei.
Cei șapte ani de acasă sunt de fapt oglinda educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte
a copilăriei. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: psihologică, socială, intelectualcognitivă etc. Cei șapte ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în
interacțiunile cu ceilalți. Acești ani reprezintă calificativul dat părinților.
Cum le putem oferi copiilor noștri o educație adecvată, corectă?
În primul rând, trebuie să fim un exemplu pozitiv pentru ei, fiecare copil imită ceea ce vede și
aude în jurul său. În comportamentul copilului se stabilesc și se impun reguli capabile să le respecte, nu
reguli la care suntem nevoiți să renunțăm deoarece copilul nu le poate îndeplini. Atunci când am luat o
hotărăre în privința copilului, este bine să o ducem până la capăt, oricât de greu ne-ar fi, chiar dacă ne
pare rău. Este normal să ne pară rău atunci când copilul plânge, deoarece nu vrea să facă un lucru sau săși îndeplinească pedeapsa. Dacă nu respectăm ceea ce spunem, copilul își pierde încrederea în noi și își
dă seama că ne poate manevra cum vrea el.
În primii șapte ani de viață, copiii petrec foarte mult timp în fața televizorului, a tabletei sau a
laptopului. Unii părinți au impresia că învață multe lucruri bune de la desene și jocuri, dar acestea pot fi
uneori agresive și le transmit această stare micuților. Alții îi lasă pentru a-și termina treaba.Total greșit.
Comunicarea este secretul unei relații solide între părinți și copii. Chiar atunci când gătim sau desfășurăm
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alte activități casnice, putem avea timp pentru copilul nostru. Nu este greu să comunicăm, trebuie doar
să vrem.
Micuții trebuie învățați să iubească lectura și cărțile, nu cititul de pe net. Cartea on – line nu
trezește același interes, deoarece laptopul produce agitație, nervozitate dacă se petrece prea mult timp în
fața lui. În schimb, dintr-o carte poți citi ore întregi, cititul fiind un bun remediu pentru relaxare. Le citim
copiilor povești de când sunt mici, apoi îi lăsăm treptat să le exploreze până când învață să citescă și să
se bucure singuri de ele. Atenție ce cărți cad în mâna copiilor noștri! Mai întâi, asigurați-vă că este o
carte adecvată vârstei lui.
Orice părinte visează să aibă un copil deștept, bun la grădiniță, la școală, dar uită să-l lase să se
bucure de copilărie. Nu trebuie să încercăm să facem din ei genii înainte de vreme, trebuie să le permitem
copiilor să socializeze, dar atenție, nu pe facebook, ci față în față, să se distreze și relaxeze, dar mai ales
să se joace din plin. Nu trebuie să uităm că avem un copil, nu un robot. De multe ori dorim să facem din
copilul nostru ceea ce nu am reușit să facem din noi. Lăsați fiecăruia libertatea de a alege, deoarece
fiecare este unic și special în felul său.
Din păcate, cei mai mulți copii sunt abuzați fizic, verbal, emoțional, cel puțin o dată în viață.
Educația nu se clădește cu bătaie, cu înjurături la adresa copiilor, cu tot felul de comparații, ci
trebuie să-i învățăm să-și exprime emoțiile și sentimentele. Doar așa vor reuși să rezolve conflicte pe
cale pașnică și să-ți controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate.
Dacă suntem părinți implicați și devotați, cei șapte ani de acasă vor oglindi efortul și calitatea
timpului petrecut cu copiii noștri. Trebuie să-i iubim indiferent de note, de cum arată, de performanțele
intelectuale, fizice sau de orice fel. Nu trebuie să facem glume pe seama lor, să le punem porecle, ci să
le spunem zilnic că îi iubim. Le demonstrăm acest lucru prin gesturi tandre – săruturi pe frunte, obrăjori,
îmbrățișări, încurajări etc. Dacă facem toate acestea, cu siguranță copiii noștri vor avea cei șapte ani de
acasă, iar noi vom primi de la viață calificativul FOARTE BINE.
Nu e ușor să fii părinte, dar este cel mai frumos cadou pe care viața îl oferă. Această realitate
aruncă pe umerii părinților o responsabilitate majoră: de noi, părinții, depinde ca adolescentul, tânărul și
adultul de mâine să-și asume, în aceșt ani ai copilăriei, toate componentele unei bune creșteri.
George Washington Carver spunea: ”Educația este cheia care deschide ușa de aur a libertății”, iar
menirea noastră este să le oferim copiilor această cheie, indiferent de împrejurări.
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ROLUL FAMILIEI CA FACTOR FUNDAMENTAL AL EDUCAŢIEI ŞI
DEZVOLTĂRII COPIILOR
DINU ANCA BIANCA
Familia este prima unitate cu care copii au contact continuu și primul context în care se dezvoltă
pattern-urile socializării. Ea este o lume cu care nimic nu se poate compara și, astfel, cel mai important
agent al socializării. (Elkin, Handel în cartea „Copilul și Societatea”)
Este foarte bine cunoscut faptul că implicarea familiei în educația copilului este o parte crucială a
experienței școlare de succes a oricărui copil. Studiu după studiu și ani lungi de cercetare au dovedit
importanța rolului familiei în educația fiecărui elev, fără umbră de îndoială. Pentru a reuși sa-și atingă
potențialul maxim, copiii au nevoie de părinții lor să fie implicați activ în educația lor. Implicarea familiei
este cheia către succesul școlar.
Familia, reprezintă pentru fiecare copil, principalul loc in care acesta este ingrijit, unde se
formează o legătură emoțională si fizică foarte stransă, o relație de afecțiune si atașament,
de lungă durată. Legătura nu se întâmplă peste noapte. Fiecare secundă, fiecare minut pe care pur
și simplu îl petrece fiecare copil împreună cu cei dragi, contribuie la formarea si dezvoltarea acestei
legături.
Familia este principalul reper al copilului de unde acesta invată valorile de afecțiune, încredere,
speranță, credință, cultură, morală și tradiție. Școala vine să sprijine mai mult creșterea valorii morale a
elevilor.
Copiii ar trebui să învețe importanța familiei și modul în care familia ajută la construirea unui
viitor robust. Tinerii depind de bătrâni și de familie pentru a le asigura siguranța unei dezvoltări fizice și
emoționale armonioase. Bătrânii și familia formează relația inițială a unui copil.
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.
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.
Copilul are nevoie de imaginea unui părinte iubitor, dar ferm, autoritatea parentală creând o stare
de siguranță. Copilul are nevoie de limite ferme, între care să se dezvolte ținând seama de ceilalți, de
nevoile și dorințele lor. Socializarea copilului, dezvoltarea abilității de a trăi în armonie cu ceilalți,
bucurându-se de prezența lor, se leagă de această capacitate de a impune limite comportamentului
copilului.
Raportul de disciplinare dintre părinți și copii formează contextul în care aceștia învață strategii
de a se autocontrola și de a-i controla pe alții. Dar în același timp în care părintele stabilește limite,
trebuie să îi arate copilului că îi respectă autonomia și individualitatea și că limitele impuse nu se bazează
pe raportul de forță care este în defavoarea copilului ci pe reguli care trebuie să fie respectate
Implicarea părintească în educație este procesul de bază prin care părinții influențează succesul
academic al copiilor, și se traduce prin atenția acordată de părinți școlii și activităților legate de școală
în contextul familial. Se manifestă în forme diferite, de exemplu asigurarea unui anturaj stabil și sigur,
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stimularea intelectuală a copilului, conversații între părinți și copii, contactul cu școala în scopul
împărțirii informației, participare la evenimente școlare, participare la munca legată de școală.
Prin aceste comportamente părinții implicați stimulează motivația copiilor pentru școală, iar prin
activitățile desfășurate acasă contribuie la formarea unor abilități de învățare, autoorganizare ceea ce
influențează pozitiv reușita școlară a copiilor.Oportunitateacea mai promițătoarepentrurezultatele
elevilorapare atunci cândfamiliile, școlile și organizațiile comunitarelucrează împreună.
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.
Învăţătorii, profesorii, personalul diferitor organizaţii comunitare şi sociale au datoria profesională
de a populariza în rândul pacienţilor cunoştinţele actuale privind importanta şi complexitatea
interacţiunii părinţi-copii şi rolul central al familiei ca mediu optim pentru creşterea, dezvoltarea şi
educarea tinerei generații.
În concluzie, rolul primordial îi revine familiei, care este leagănul social al copilului și sprijinul
acestuia pe tot parcursul vieții.
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IMPORANȚA FAMILIEI IN CREIONAREA PERSONALITAȚII
ELEVULUI
PROF. DINU AURELIA
ȘCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE MANU” BUDEȘTI, CALARAȘI
Conform lui Will Durant, “familia este nucleul civilizației”. Acesta pune temelia dezvoltării fizice,
psihice, emoționale a copilăriei petru a se integra armonios în societate.
Învățarea este permanentă pe parcursul vieții. Pentru o îndrumare corectă și pentru realizarea unui
mediu pozitiv de învătare este nevoie de o comunicare eficientă și o colaborare strânsă între familie,
școală și comunitate.
În acest sens, transmiterea primelor norme de conduită morală și socială este atribuită familiei din
care face parte copilul. După însușirea acestora, prin intermediul școlii și a comunității locale, se dezvoltă
la un nivel maximal capacitățile și atitudinile sale, iar succesul în viață este asigurat.
În cei 7 ani de acasă, elevul își dezvoltă vocabularul, spiritul de toleranță și accepțiune față de cei
din jur, respectul față de ceea ce primește, învață lecți esențiale despre dișciplină, valori și principii, cum
să interacționeze cu cei din jur, care îi sunt responsabilitățile și drepturile. Această educație
corespunzătoare primară se afla în grija părinților săi.
În momentul integrării în clasa de elevi, copilul va fi oglinda educației primite de acasă. Este
posibilă însă existența unor mici scăpări involuntare de comportament sau limbaj. În acest caz, pe baza
unei bune comunicări și colaborări familie-școală-comunitate, prin acțiunea acestora într-un parteneriat
armonios, copilul poate fi menținut pe calea spre reușită. Dar pentru aceasta, este totuși nevoie de o
temelie sănătoasă în sistemul său de valori.
Prin urmare, cei 7 ani de acasă se vor regăsi în atitudinile, caracterul și temperamentul unui om.
Bibliografie:
https://aucpp.ro/wp-content/uploads/2018/03/Annals_Psychology_Pedagogy_2011.pdf
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ROLUL PARTENERIATULUI ȘCOALĂ- FAMILIE ÎN ȘCOALA ON-LINE
PROF. DINU CLAUDIA- FLORIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, DOICEȘTI, DÂMBOVIȚA
Părinți sunt stresați și nu fac față pentru că fie nu au cu cine lăsa copii acasă în timpul jobului, fie
lucrează de acasă și nu pot supraveghea copiii în același timp, profesorii încă se adaptează la pedagogia
digitală și învață, la fel ca elevii, principiile învățării online.
Tocmai de aceea, este important ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze în contextul actual
(și în noua normalitate), fără a se afla în contradicție.
Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții resimte
acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie ajutat și
încurajat pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv.
În parteneriatul acestora, este nevoie și de membri ai comunității care să asigure dezvoltarea
personală și socială, cât și sănătatea fizică și emoțională, prin diferite căi: consiliere, îndrumare spirituală,
programe de dezvoltare, servicii de sănătate, parteneriate cu școala etc. - cu atât mai mult în perioada
pandemiei.
Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin:
• Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți acasă,
pasiuni, nevoi particulare)
• Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți)
• Evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia
• Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului
• Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului
• Implicarea în activități organizate de școală și comunitate
• Asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online
• Solicitarea ajutorului când este nevoie
• Participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala
• Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev (părinți) și cunoașterea elevului în mediul
său familial (profesori)
• Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (ateliere
digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni).
Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-profesor (lipsa de comunicare, percepții diferite,
monopol asupra deciziilor luate cu privire la educație), criza poate fi o oportunitate pentru o transformare
pozitivă foarte interesantă.
Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: de
autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență.
Moduri prin care părinții pot susține în continuare educația copiilor și o relație productivă cu
programul școlii online
Trecerea în mediul digital e iminentă, așadar de ce să nu profităm pentru a asigura copiilor (și chiar
și adulților) abilități de viitor precum reziliența, alfabetizarea digitală, responsabilitatea și autonomia? Și
chiar simțul colaborării?
1. Oferă-ți răgaz pentru tranziție
Între work from home, treburi casnice, familie, încearcă să le iei pe rând și să nu-ți neglijezi stările.
E firesc să simți o schimbare, însă e important să conștientizezi că normalitatea se creează în timp, așa
cum ți-e mai bine.
Prioritizează pauzele de destindere (meditație, yoga, conversații cu prietenii, gătit), iar dacă simți
că ai o stare proastă, te poți retrage 10 minute. Cei mici observă subtilitățile din comportamentul
adulților, iar cum îți gestionezi stările poate fi un model pozitiv pentru ei și stările lor în pandemie.
2. Asigură-i un spațiu doar al lui, pentru învățarea online
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Dacă e posibil, organizați împreună un birou sau un colț de studiu doar al său. Așa cum probabil
ți-ai pregătit și tu un spațiu de lucru departe de distrageri, și elevii au nevoie de “banca” lor, care să
separe “acasă” de “școală”.
Organizarea și separarea acestor aspecte e importantă pentru copil, dar și pentru un părinte, care
poate să își păstreze astfel și propriul spațiu de muncă acasă, separat de ceilalți. În timp ce îi pui nevoile
de învățare pe primul loc, îți oferi și ție spațiu.
3. Susține-i responsabilizarea în procesul de învățare
Când e acasă, e mult mai ușor să ajungi să-l ajuți cu temele ca să treci mai departe. Însă nu este cea
mai bună soluție. Talentul pedagogic aparține de obicei dascălilor, așa că ce poți face pentru a ușura
procesul de învățare - și a-ți salva energie - e să îndrumi copilul să-și exploreze autonomia.
Când întâmpină probleme, încurajează-l să preia inițiativa și să le clarifice cu profesorii, să pună
întrebări și să caute resurse. Învățarea hibrid sau online poate ajuta elevii să-și dezvolte noi abilități
digitale, să învețe independent și să colaboreze cu colegii când are nevoie să înțeleagă ceva.
Este ceea ce spuneam despre parteneriatul educațional: dezvolți o colaborare cu școala bazată pe
încredere, în timp ce stabilești limite sănătoase în relația cu copilul și cu profesorii.
4. Validează-i emoțiile
Copiii nu sunt antrenați să-și gestioneze frustrările și emoțiile, sunt copleșiți de ele. Izolarea de
prieteni, de colegi și de activitățile preferate îi pot da peste cap, iar timpul non-stop cu părinții îi poate
face confuzi, furioși, apatici și anxioși, agitați, dependenți de afecțiune.
Ce poți face, când și jobul, și familia îți cer atenția?
Pentru cei mici, este un proces de adaptare cum e și pentru tine. Oricum s-ar manifesta, alege pe
cât posibil să nu îl cerți, ci să-i arăți respect față de ce simte vizavi de educația acasă, să îi validezi trăirile
și frustrările, normale în acest context, și să comunicați onest.
5. Cere ajutorul profesorilor
Bineînțeles, implicarea părinților în educația copiilor înseamnă și să știi când să ceri ajutor. Ca
părinte, e recomandat să ceri sprijinul profesorilor când nu faci față (mai ales pentru materii mai dificile,
precum științele și artele).
De asemenea, pentru că elevii își pierd atenția ușor online, au nevoie de provocări noi în timpul
învățării: o activitate colaborativă, o întrebare personalizată, un exercițiu, 5-10 minute de mișcare fizică.
Părinții pot agrea cu profesorii ce nevoie are fiecare și cum le pot face.
Nici părinții, nici cadrele didactice nu sunt perfect adaptați la predarea online, însă colaborând,
procesul de adaptare devine mai ușor pentru toți.
6. Alegeți o rutină clară, a voastră
Educația copiilor acasă poate crea un program foarte haotic, de la orele de masă și de somn, la
timpul de teme sau de joacă. Totul se petrece sub același acoperiș, iar stresul carantinei poate influența
părinții să devină mai permisivi decât de obicei.
Însă rutina ajută părinții să aibă control, iar copiii să aibă disciplină și repere. În timpul școlii
online, ar fi ideal ca ei să înceapă ziua la aceeași oră, dar și să discutați despre programul de peste zi
(mese, pauze, lecții online, teme, joacă, odihnă).
Totodată, îngăduiți-vă din când în când să faceți excepții, mai ales când copiii au nevoie de o pauză
sau o seară mai distractivă în familie.
7. Ajută-l să folosească tehnologia în mod benefic
Copiii sunt nativi digitali curioși de social media: urmăresc YouTuberi sau sunt vloggeri,
socializează, învață să fie creatori de jocuri Roblox, lista e nesfârșită pentru distracție. Dar când vine
vorba de concentrarea la lecții, lucrurile devin complicate.
Ce poți face pentru a le asigura un mediu sigur și a-i responsabiliza pas cu pas e să îi asiști în
procesul de adaptare, cu calm, dar și cu entuziasm. Mulți elevi nu sunt autonomi și nu pot filtra sursele
de informare ca un adult. Trebuie și să învețe cum se folosesc platformele și aplicațiile de învățare, ceea
ce nu e chiar o plăcere.
Asigură-te că știe să caute ce are nevoie (poți cere recomandări profesorilor), că ai implementat
control parental unde e nevoie și arată-i ce lucruri minunate poate învăța pe net despre ce îl pasionează,
folosind tehnologia în mod benefic.
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Și, pentru că învățarea prin joc este cea mai eficientă, te ajutăm să-i susții atenția și starea de bine
acasă cu atelierele digitale de programare Logiscool! Sunt cursuri online de programare unde se
distrează, creează și învață abilități de viitor, fără a se plictisi.
8. Uită ce credeai despre timpul petrecut în fața ecranului
Poate că simți chiar și tu asta, dar cu siguranță merită să o accepți pentru copil: timpul petrecut pe
dispozitive nu mai e o problemă, ci o cale de supraviețuire în pandemie.
E firesc să ai anumite temeri cu privire la asta, mai ales că prea mult timp petrecut pe ecrane poate
crea dependență, sedentarism și probleme emoționale, anxietate sau depresie
Dacă limitarea timpului petrecut în fața ecranelor era o necesitate, acum merită să ne ajustăm
preconcepțiile: nu doar școala a trecut online, ci atât de multe activități.
9. Încurajează-i reușitele mici și mari, în fiecare zi
Trecerea de la școala tradițională la online, problemele de organizare, restricțiile, lipsa de resurse
au provocat multă oboseală, dar și o performanță scăzută în rândul elevilor, care simt izolarea și neputința
mai puternic. În plus, școala tradițională nu se compară cu școala online, existând cercetări care arată un
randament mai scăzut în educația digitală. E foarte important pentru ei să fie sprijiniți și apreciați chiar
și pentru eforturi minime, zi după zi. Recunoaște-le reușitele la final de zi sau la începutul zilei următoare,
ca să aibă un start bun.
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FAMILIA-PARTENER IMPORTANT ÎN PROCESUL EDUCAȚIEI
COPIILOR
PROF. INV. PREȘCOLAR, DINU GHEORGHIȚA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE TITULESCU” / G.P.P. NR. 3
CARACAL
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate,
deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament,
copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în
toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc,
învăţare, odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.
Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze
de dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă
părinţii sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că,
realitatea nu corespunde acestui model ideal.
Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au
de făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone,
instituţii) şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia
(din lipsă de timp, superficialitate etc.):
Ce se întâmplă în aceste situaţii?
– Ce se întâmplă în situaţia când „modelul cultural” al familiei privind stilul de viaţă şi creşterea
corectă a copilului este unul greşit?
– Ce se întâmplă dacă, din grijă excesivă sau lipsă de preocupare, copilul nu este încurajat sau chiar
este împiedicat să facă mişcare şi să îşi dezvolte tonusul muscular şi motricitatea?
În dezvoltarea fizică (şi nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi pot apărea
chiar boli. Creşte riscul accidentelor grave, pentru că organismul copilului obligat la o viaţă sedentară se
comportă, în cazul unei căzături de exemplu, precum cel al unei persoane vârstnice.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă
de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
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Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor
sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
Familia reprezintă un prim instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul social, cu
rol în asigurarea condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, condiţii ce stau la
baza structurii personalităţii individului.În familie se realizează integrarea primară socială a copilului, la
grădiniță se va începe integrarea secundară. Termenul de „parteneriat școală-familie” este folosit pentru
a sublinia faptul că școlile și familiile împart responsabilitățile care vizează copiii, prin suprapunerea
sferelor de influență. Cercetările arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când
părinții sunt parteneri în educația copiilor lor, rezultatele determină performanța elevilor, o mai bună
frecventare a școlii,reducerea ratei de abandon școlar.
Bibliografie
Ionescu, M., Negreanu, E., Educaţia în familie. Repere şi practici actuale, Ed. Cartea
Universitară, Bucureşti, 2006
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
DINU MARIA ȘI MARCHIȘ IONELA
GRĂDINIȚA NR. 229, BUCUREȘTI
Familia, în sens larg - reprezintă un grup social ai cărui membri sunt legați prin raporturi de vârstă,
căsătorie sau adopție și care trăiesc împreună, cooperează sub raport economic și au grijă de copii; în
sens restrâns - reprezintă un grup social format dintr-un cuplu căsătorit și copiii acestuia. [1]
Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin
acțiuni mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii
familiei, precum și prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinți
- pe care copiii le preiau prin imitație și învățare - precum și climatul socioafectiv în care se exercită
influențele educaționale („cei șapte ani de acasă”) constituie primul model social cu o influență
hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și
relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale.
Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau
mai puțin conștientizate, determină în mare măsură dezvoltarea ulterioară a personalității copilului,
precum și rezultatele școlare sau comportamentul socio-moral al acestora.
În urma cercetărilor, s-a ajuns la concluzia că stimularea intelectuală în primii ani de viață, climatul
emoțional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), încurajarea și suportul
parental continuu, sunt factori determinanti în dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, Fraser 1959 –
a constatat, în urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, că există o corelație pozitivă puternică între
coeficienții de inteligență (QI) înalți și nivelul încurajării parentale, atmosfera familială generală și
numărul cărtilor citite în familie [2].
Familia reprezintă unitatea de bază a societății și acesta trebuie să-i asigure copilului un cadru
adecvat în care el să poată dezvolta în mod armonios. Copilul trebuie să simtă în mod constant ocrotire
și siguranță. Asigurarea libertății și securității copilului reprezintă puncte de sprijin pentru o dezvoltare
mentală și afectivă sănătoasă a copilului. O atmosferă prea permisivă sau prea exigentă poate perturba
raportul copilului cu lumea înconjurătoare. Copilul are nevoie nu numai de sprijin și de îndrumare, ci și
de libertate și inițiativă personală, deoarece el vrea să se descurce singur și în același timp să fie orientat
și ocrotit.
Astfel, regulile în cadrul vieții familiale nu pot lipsi, dar nici nu pot fi introduse arbitrar, după bunul
plac al adulților. Rolol lor este acela de a susține și consolida dezvoltarea copilului, de a-l ajuta să-și
coordoneze și să-și controleze cât mai bine atitudinile și comportamentul, raporturile cu sine și cu ceilalți.
În condițiile în care regulile lipsesc, copilul nu va reuși să-și formuleze propriile sale principii,
astfel va revolta și îi va fi mai greu să se adapteze cerințelor și regulilor existente în lumea în care trăiește,
deoarece creșterea și dezvoltarea armonioasă a copilului într-o stare de haos este inimaginabilă, însă,
dacă regulile sunt exagerate, copilul va începe să-și înăbușe spontaneitatea și independența, își va pierde
încrederea în sine și va dori să se retragă, să stea ascuns, de aceea echilibrul, destul de fragil, dintre
libertatea copilului și autioritatea părinților trebuie păstrat în permanență.
În societatea contemporană, funcțiile ce revin familiei sunt: funcția de procreare - care asigură
continuitatea speciei; funcția economică - asigurarea unor condiții de ordin material ale familiei; funcția
psihoafectivă - un climat familial pozitiv care asigură membrilor săi posibilitatea recreării și
reconfortării; functia educațională - pe care părinții o exercită prin influența directă (actiuni mai mult
sau mai putin organizate, dirijate, cu metode educative) sau prin influența indirectă (modele de conduită,
climatul psihosocial familial).
În cadrul funcției educaționale a familiei - se pot decela anumite dimensiuni: instrucționalformativă;
psihosocială; social- integrativă; cultural- formativ [3].
Analizând situațiile concrete în care se manifestă acțiunile educative în familie, putem identifica
mai multe tipuri de părinti: unii înteleg să-și armonizeze sistemul lor de acțiuni educative cu cele ale
școlii, ale specialiștilor în domeniul muncii educative; alții nu conștientizează efectele negative ale
strategiilor educative utilizate, sau, și mai grav, refuză să recunoască faptul că relațiile lor educaționale
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cu copiii sunt deficitare. Aceștia din urmă sunt convinși că nereușitele educaționale, rezultatele slabe la
învătătură, comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori străini, ori
necunoscuți familiei. Acțiunile educative ale școlii nu trebuie să neglijeze asemenea aspecte. Întrunirile
cu părinții, mai mult sau mai putin organizate, trebuie să fie un prilej de a conștientiza consecințele
imediate și viitoare ale strategiilor educaționale[4].
Copilul se pregătește să devină membru al societății în care trăiește, iar pentru a reuși cu succes
acest lucru, familia joacă un rol deosebit de important deoarece în familie copilul dobândește primele
cunoștințe despre lume și viață, își formează priceperi și deprinderi, se simte în siguranță, iubit, ocrotit
și încearcă să experimenteze anumite lucruri, se obișuniește să respecte anumite limite și reguli care săi permită o viitoare integrare în societate.
Comportamentele educaționale ale părinților, chiar dacă sunt bine intentionate, pot avea efecte
negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor la particularitățile de vârstă și individuale ale copilului
sau la anumite situații concrete de viață, la sistemul de cerințe adresate copiilor, etc.
Bibliografie:
[1] Zamfir, C, Vlasceanu, L. (coord.), Dictionar de sociologie. Editura Babel, Bucuresti, 1993, p.
238-239.
[2]
https://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/EDUCATIA-IN-FAMILIE-FACTOR-AL75.php
[3] Mitrofan, I., Mitrofan, N., Familia de A - la Z, Mic dictionar al vietii de familie,, Editura
Științifică, București, 1991
https://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/EDUCATIA-IN-FAMILIE-FACTOR-AL[4]
75.php
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ROLURILE CHEIE ALE PĂRINȚILOR ÎN EDUCAȚIE
ED. DOBĂ MONICA
G.P.N. STĂNILEȘTI
Educația începe acasă, continuă la școală și influențează întreaga noastră viață.
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, din această
cauză, extrem de puternică şi – din multe puncte de vedere – de neînlocuit.
Considerată în substanţialitatea efectelor pe care le produce, familia îndeplineşte importante
funcţiuni în procesul general al integrării copilului în mediul social, fapt ce se reflectă asupra dezvoltării
sale:
- creează o dependenţă absolută a copilului de membrii microgrupului familial : din punct de
vedere fizic, psihic, material ;
- datorită profunzimii relaţiilor de tip afectiv, impactul emoţional pe care îl exercită este maxim;
- familia oferă primele modele comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi (nu
întotdeauna bine conştientizate şi nici întotdeauna pozitive în conţinut);
- familia creează o anumită matrice existenţială, un stil comportamental care se imprimă asupra
întregii evoluţii a individului şi care va genera, de asemenea, rezistenţă la schimbările ulterioare care se
impun;
- influenţa educativă pe care o exercită familia este implicită, face parte integrantă din viaţă.
Părintele nu are dreptul şi nu poate să se substituie copilului său, pe care trebuie să-l perceapă de
la bun început ca pe o fiinţă autonomă, rolul său fiind acela de a-i facilita, stimula şi consolida
manifestarea autonomiei şi eficienţei 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 educaţie a copilului este necesară conlucrarea familiei cu școala. Buna cunoaştere
a ceea ce copilul trebuie să primească şi primeşte concret din partea familiei, conjugată cu o muncă
metodică pe baze ştiinţifice, din școală, în condiţiile unei bune colaborări permanente dintre familie şi
școală, al unei îndrumări suficiente a familiei reprezintă pârghii de bază în munca de formare a şcolarului.
“Un copil educat numai la școală este un copil needucat.”- George Santayana (filozof, eseist și
scriitor de origine spaniolă)
Implicarea părinților în educația copiilor este asociată cu rezultate mai bune ale acestora la școală.
Unul dintre cele mai ample studii asupra implicării părinților în educația copiilor a fost realizat în 2009,
când o dată cu testele PISA la care au participat adolescenți din 13 țări, au fost completate de către părinti
și chestionare privind implicarea lor în educația copiilor.
Concluziile studiului au arătat că unele forme ale implicării părinților în educația copiilor sunt
asociate cu anumite rezultate cognitive (cât de bine citesc copiii, de exemplu), în timp ce alte forme de
implicare sunt asociate cu rezultate noncognitive (cât de mult le place copiilor să citească, de exemplu).
Cum este definită implicarea părinților în educația copiilor: timpul și efortul direct pe care părinții
le dedică evoluției academice și generale a copiilor lor.
Care sunt comportamentele prin care se implică în educația copiilor lor părinții participanți la
studiu?
• În primii ani de școală (grădiniță, clasa pregătitoare și clasa I):
- Le citesc și le spun povești copiilor.
- Cântă cântece împreună cu copiii.
- Se joacă cu jucării în formă de litere.
- Vorbesc despre lucrurile pe care părinții le-au citit sau le-au făcut.
- Se joacă jocuri de cuvinte.
- Scriu litere și cuvinte.
- Citesc cu voce tare etichete și alte texte scurte.
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• Implicarea părinților în activitatea de la școală:
- Discută cu învățătorul despre comportamentul și progresul copilului, atât la inițiativa părintelui,
cât și la inițiativa cadrului didactic.
- Fac voluntariat la școală în diverse activități.
- Ajută cadrul didactic în timpul activității de predare.
- Participă la orele copilului ca invitați.
- Participă la ședințele consiliului de părinți sau în diverse alte asociații ale părinților din școală.
• Implicarea părinților acasă, legată de învățare:
- Discută cu copilul despre cum se descurcă la școală.
- Îl ajută pe copil cu temele.
• Implicarea părinților acasă, non-academică:
- Discută cu copilul despre probleme sociale și politice.
- Discută despre filme, cărți sau programe de televiziune.
- Iau cel puțin o masă împreună cu copilul.
- Petrec timpul stând de vorbă cu copilul.
- Merg la librărie sau la bibiliotecă împreună cu copilul.
- Vorbesc cu copilul despre ce citește acesta.
• Obiceiurile de lectură ale părinților:
- Părinții își petrec timpul liber citind acasă.
- Părinții consideră lectura un hobby.
- Părinții se bucură de primirea cărților cadou.
- Părinților le place să meargă la librărie sau la bibliotecă.
- Părinții nu consideră lectura o pierdere de vreme.
Iată cele mai importante concluzii ale studiului:
 Potrivit studiului PISA, în toate țările în care a fost aplicat chestionarul, copiii ai căror părinți
stau de vorbă mai mult cu ei despre subiecte legate de școală, cărți, filme sau programe de televiziune
sau despre subiecte generale au rezultate mai bune la testele de citire și matematică.
 Efectele implicării părinților în educația copiilor sunt pozitive dacă lasă loc pentru decizii
autonome, dacă se concentrează asupra procesului și dacă se bazează pe convingeri pozitive despre
potențialul copilului.
 Însă efectele implicării părinților sunt negative dacă aceasta ia forma controlului, este
concentrată pe persoana copilului și presupune convingeri negative despre potențialul copilului.
 Adolescenții ai căror părinți s-au implicat din primii ani de școală în educația lor au avut
rezultate mai bune la testele de citire și erau mai motivați să citească. Această asociere a fost mai
puternică atunci când implicarea părinților în primii ani de școală a constat în conversații, lectură și
relatarea de povești.
 Copiii ai căror părinți sunt pasionați de lectură și petrec timpul liber citind au mai multe șanse
să fie la rândul lor cititori, indiferent de statutul socioeconomic al familiei.
Studiile de acest fel arată cât de simplu poate fi ca părinții să influențeze rezultatele academice și
evoluția pozitivă a copiilor lor.
"Căci ei vor fi în lume şi în viaţă,
Aşa cum noi le-am spus şi arătat,
Iar ei, la fel vor da povaţă
Şi-un lung popor e-acum de noi format."(Traian Dorz).
Sursa:
• www.didactic.ro
• www.suntparinte.ro
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7 ANI DE ACASA SI IN CLASA
-REGULILE CLASEI –
PROF. BOMBONICA BARTEŞ
PROF. DOBOACĂ MARIANA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 BISTRIŢA
,,nu lăsa copiii să se limiteze la ce ştii tu, pentru că ei s-au născut în alte vremuri”
A învăţa copilul cum să înveţe, mai degrabă decât ce să înveţe, a îngădui acestuia să-şi dezvolte
propriul potenţial, sunt lucruri ce reprezintă fundamental noul proces de învățământ. Profesorul/
învățătoarea care conduce clasa trebuie să recunoască şi să respecte interesele, talentele individuale,
stilurile de învăţare personale şi valorile culturale ale tuturor copiilor. Învăţătoarea trebuie să cunoască,
să înţeleagă şi să accepte metodele de învăţare ale elevilor, dându-le acestora ocazia de a-şi spune părerea
în legătură cu activitatea, conducerea clasei şi planificarea programei, şi, ţinând cont de aceste păreri,
trebuie să adopte o strategie de predare bazată pe individualizare.
În noile clase tradiţionale elevii îşi însuşesc deprinderi de auto-control şi fac alegeri; mai mult ei
ajută la stabilirea regulilor şi procedurilor clasei și sunt îndrumați și încurajați să ia decizii despre felul
în care îşi vor organiza timpul pe parcursul unei zile de şcoală.
Copiii câştigă un adevărat sens al responsabilităţii şi proprietăţii prin participarea la crearea
regulilor.
Pentru a-i implica pe elevi în acest proces, învăţătoarea, la începutul clasei I, după ce elevii se
cunosc, va face următorii paşi:
• le va cere elevilor să se aşeze în semicerc în centrul de întâlniri al clasei
va începe o discuţie despre scopul regulilor clasei. Este foarte important ca elevii să cunoască şi să
înţeleagă că regulile, ca legile, sunt făcute ca să fie respectate, sunt făcute pentru a asigura siguranţa
persoanelor, a proteja drepturile individuale şi libertatea acestora, a da îndrumări referitoare la un
comportament adecvat. La fel de important va fi şi faptul că regulile le indică persoanelor ceea ce ar
trebui să facă, mai degrabă decât ceea ce nu ar trebui să facă.
• va oferi câteva exemple de reguli pozitive, cum ar fi:,, Respectă dacă vrei să fii
respectat….”,,Vorbeşte doar când eşti întrebat…” ,, Ascultă cu atenţie….”etc.
• le va cere elevilor să-şi exprime părerea şi ideile în legătură cu acest lucru
îi va lăsa pe elevi să decidă care sunt regulile care vor fi adoptate pentru clasă
le va reaminti elevilor că ar trebui să aleagă câteva reguli mai degrabă decât foarte multe şi detaliate
• va copia regulile selectate de elevi într-un tabel şi le va afişa în locul întâlnirii de
dimineaţă, pentru a fi mereu la îndemâna elevilor
După ce aceste reguli au fost elaborate şi afişate, învăţătoarea va observa felul în care elevii ţin
cont de ele, va face comentarii pentru a-i încuraja pe toţi elevii clasei să-şi modeleze comportamentul în
funcţie de aceste. Copiii trebuie să ştie că aceste reguli se adresează tuturor, arătându-le ce anume trebuie
să facă şi mai ales de ce trebuie să facă aceste lucruri.
Dacă clasa a adoptat o anumită regulă şi se observă că un anumit elev nu a respectat-o, va trebui
comentat comportamentul elevului. Învăţătoarea le reaminteşte de regula stabilită chiar de ei, îi
încurajează să-şi îndrepte comportamentul într-un mod civilizat, fără ameninţări, pe un ton plăcut.
Copiii trebuie asiguraţi că adulţii îi vor ajuta să îşi controleze propriul comportament. Ei vor avea
nevoie de sprijin, încurajare, vor avea nevoie să li se amintească şi să fie ajutaţi să respecte aceste reguli.
Trebuie însă să existe întotdeauna o doză de consecvenţă.
Am observat în multe rânduri că se pot contura, cu răbdare şi tact, elementele ce definesc disciplina
liberă, adică supunerea voită faţă de elevi pe baza convingerii personale, a motivaţiei lor lăuntrice.
Desigur, ne punem foarte des întrebări de tipul:,, Cum să procedez să-l determin pe elev să aibă
iniţiativă personală fără să fie nepoliticos?”, ,,Cum să-l ajut să aibă curaj moral fără să-şi piardă bunul
simţ?”. Trebuie să acceptăm ideea că noi, învăţătorii educăm atât mintea cât şi inima fiecărui copil aflat
în grija noastră.
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În momentul în care în clasă apar abateri disciplinare, se încalcă reguli, cum putem rezolva
situaţia?
Pedeapsa este o modalitate de a reduce frecvenţa de apariţie a unui comportament nedorit, prin
aplicarea unui stimul neplăcut. Pentru aplicarea corectă şi de efect a acestor pedepse trebuie să existe
anumite reguli:
• să fie aplicate imediat
• să fie aplicate în particular
• să fie aplicate cu calm
• să nu fie criticată sau atacată persoana ci comportamentul
• să fie acompaniată de întărirea comportamentelor pozitive, acceptate
• să fie precedată de un avertisment
Iată care sunt cauzele ineficienţei pedepselor corporale, atât de mult contestate de unii:
• pedeapsa corporală atacă persoana nu comportamentul
• pedeapsa corporală nu determină identificarea cauzelor comportamentului
• scade stima de sine a elevilor
• transmite mesajul eronat că cea mai bună metodă de rezolvare a problemelor este forţa fizică
• stabileşte o barieră între învăţător şi elev
• are consecinţe emoţionale asupra copilului ca : frica, iritabilitatea, izolarea
• produce agresivitate şi probleme comportamentale – minciuna, chiulul de la şcoală
• are efect învăţarea acestui comportament şi replicarea sa ca metodă de rezolvare a situaţiilor
problemă
Drepturile copilului reprezintă ,,ceva” care i se cuvine şi de care trebuie să se bucure copilul,
simţindu-se în libertate, securitate, demnitate.
Exemplu de sondaj sociometric folosit la clasa a III-a. Răspunsurile date
de elevi se refereau la comportamentul pe parcursul unei luni de şcoală.
Ce regulă a clasei nu ai respectat cel mai mult într-o lună?
Cam de câte ori?
Ce regulă (sau reguli) ai respectat cel mai mult?
Care din regulile clasei crezi că ar trebui să nu existe? De ce?
Ce alte reguli ai adăuga celor stabilite pentru anul acesta? De ce?
Ce pedepse ar trebui aplicate pentru nerespectarea regulilor?
Ce recompense ar trebui date celor care respectă toate regulile stabilite pe un semestru?
Ce rol au regulile unei clase?
Care este elevul care nu respectă cel mai mult regulile clasei?
Care este elevul care respectă întotdeauna aceste reguli?
Învăţământul modern, centrat pe elev, are ca filosofie teoria psihologiei umaniste iar principiile
sale aplicative sunt:
• fiecare elev este unic şi are o individualitate proprie
• fiecare elev doreşte să se simtă respectat
• nu pretinde atitudini şi comportamente similare din partea elevilor
• respectă diferenţele individuale
• încurajează diversitatea
• nu generalizează comportamente prin etichete personale
• evaluează doar comportamentul specific
• exprimă deschis încrederea în capacitatea de schimbare pozitivă
• subliniază rolul stimei de sine ca premisă în dezvoltarea personală
• recunoaşte rolul esenţial al sentimentului de valoare personală în sănătatea mentală şi emoţională
Cu siguranţă mulţi dintre noi ne-am pus întrebarea cum am putea fi drepţi şi buni, atunci când a
trebuie să luăm o măsură disciplinară cu elevii noştri.
Învăţătorului i se cere să fie generos, un om cu suflet bun şi mare, sensibil la greutăţile şi
problemele elevilor săi, un om drept, realist în orice situaţie. Aceasta ar însemna să fie capabil de a aplica
o măsură legală faţă de toţi elevii clasei. Nu sunt puţine momentele când învăţătorul trebuie să împace
dreptatea cu bunătatea, lucru deloc uşor. În asemenea momente, în judecăţile noastre, atribuim oare în
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mod egal sau cu generozitate sensibil diferită, dreptatea şi bunătatea?Se pare că, dacă e să judecăm un
elev cu care nu avem nici o legătură de sânge sau sufletească, suntem tentaţi întotdeauna să-i aplicăm
legea - dreptatea stipulată de aceasta. Dar, dacă pentru aceeaşi faptă, ar fi să judecăm pe cel de care
suntem puternic legaţi, fie numai sufleteşte, ori pe copilul celui mai bun prieten al nostru, i-am aplica
legea cu aceeaşi obiectivitate? N-am deveni puţin mai îngăduitori? Se pare că aproape întotdeauna găsim
circumstanţe atenuante pentru cei care ne sunt ,,mai aproape”, decât pentru cei apropiaţi în general.
Învăţătorul trebuie să aibă puterea şi calitatea de a deveni egal în iubire faţă de toţi elevii clasei şi
în acelaşi timp de a avea aceeaşi bunătate. Grija faţă de proprii elevi trebuie să prevaleze faţă de multe
alte griji ale noastre.
A discerne cu obiectivitate nu este la îndemâna oricui. Dar aceasta nu ne scuteşte pe noi,
învăţătorii, să încercăm în permanenţă să discernem cu obiectivitate şi corectitudine. Trebuie să ne
cunoaştem cât mai bine elevii, să gestionăm eficient nevoile grupului, eventualele situaţii conflictuale şi
problematice.
Uşor sau greu, trebuie să acceptăm şi să promovăm un sistem flexibil de recompense şi sancţiuni.
Istoria oferă exemple când judecătorul a fost bun şi drept în acelaşi timp.
Stă în puterea învăţătorului să fie bun şi drept în acelaşi timp.

1992
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FAMILIA SI IMPORTANTA CELOR SAPTE ANI DE ACASA
PROF. ÎNV. PRIMAR, DOBOŞ FELICIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITENI, IAŞI
Importanţa ” celor şapte ani de acasă” este un subiect care ne urmăreşte e fiecare individ în parte
din momentul în care interacţionăm cu persoane din mediul înconjurător şi suntem puşi în postura de a
revela un anumit comportament care sa denote o „bună creştere”. Dar ce înseamnă de fapt acest lucru?
Fiecare familie, în funcţie de educaţia primită, vede lucrurile în manieră proprie şi transmite copilului
valorile si normele însuşite, care, automat diferă de la familie la familie, exceptând principalele
caracteristici ale comportamentului uman, de cand copilul începe să vorbească, care sunt
generale...salutul, respectul, reacţiile emoţionale, mâncatul civilizat etc.
Psihologul Eric Berne, întemeietor al „analizei tranzacţionale” ilustrează câteva idei clare despre
viaţa de familie şi importanţa perioadei petrecută în familie în primii ani ai copilariei, care contribuie la
formarea noastră ca oameni.” Copilul se naşte liber, dar învata în scurt timp ca lucrurile nu stau chiar
aşa. În primii doi ani de viaţa el este programat in principal de mama.”,... „Programarea parentală
stabileşte cand şi cum sunt exprimate imboldurile cand şi cum sunt impuse restrictiile. Ea foloseşte
circuitele preexistente şi le programează într-o anumita manieră, pentru a obţine anumite rezultate sau
rasplaţi. Ca urmare a acestei programări apar noi trasături, care reprezintă compromisuri între imbolduri
şi controlul acestora. Din lacomie şi renunţare rezultă rabdarea, din caracterul masculin sau feminin şi
reticenţă rezultă masculinitate şi feminitate, din lupta şi moderaţie rezultă iscusinta, iar din dezordine şi
ordine rezulta firea ingrijita. Toate aceste trasături - rabdare, masculinitate şi feminitate, iscusinta şi fire
ingrijita - sunt învatate de la parinţi şi programate în perioada de modelare, intre doi şi şase ani.
Fiziologic, programarea înseamnă facilitare, crearea caii de rezistentă scazută. Operational, înseamna ca
un stimul dat va determina, cu un grad mare de probabilitate, o reactie deja întipărită. Fenomenologic,
programarea parentală inseamna ca o reactie este determinată de directivele parentale, voci inregistrate
anterior, care pot fi auzite dacă individul ascultă cu atentie ce se petrece in mintea lui.”
Deci, educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul in familie. Copilul trăieşte faptele
părinţilor (care-i vor servi de model) şi mesajul din spatele frazelor care i se spun. Mesajele ascunse nu
sunt percepute constient decat de copiii foarte inteligenţi, ele sunt percepute mai totdeauna de
inconştientul care le emite apoi conştientului în situatii similare de viaţă cu cele în care au fost date. Felul
in care un copil percepe şi stochează în inconstient mesajul ascuns al propozitiilor care îi sunt spuse de
catre figurile parentale, îi vor pecetlui destinul (şi numai un miracol îl poate schimba- Eric Berne). Dar,
copilul învaţă nu doar imitând ci şi din cuvintele, propoziţiile pe care parintele le transmite copilului, din
consecvenţa pe care parintele o are faţă de respectarea anumitor reguli, principii.
Este ştiut faptul că orice copil îşi iubeşte parinţii şi aproape orice parinte îşi iubeşte copilul, drept
care are tendinţa de a îi oferi tot ce îşi doreşte, de a-i „face e plac”, pentru a-l vedea fericit, multumit.
Dar, oare aceste lucruri duc la o bună formare a copilului? Sigur, nu! Toate trebuie facute cu măsură şi
cu folos. Normele de conduită se învaţă în familie, aici copilul deprinde principalele reguli de purtare,
iar primii ani petrecuţi în sânul familiei contribuie la conturarea unui comportament social adecvat.
Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot, ulterior, decât să confirme şi să consolideze/ dezvolte normele
deja deprinse din familie.
Pe lângă educaţie, familia trebuie, în „cei șapte ani de acasă” să susţină micile pasiuni ale copiilor
şi să le fie încurajate aptitudinile: de a cânta, de a picta, de a colecţiona diferite obiecte, de a face sport.
Dar este şi mai bine să li se solicite ajutorul în treburile mai uşoare ale casei (chiar începând cu vârste
mici, de 4-5 ani!). Munca făcută cu măsură (“Să pregătim masa”; „Să măturăm și să ștergem praful
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împreună”; „Să sortăm fructele/legumele”; „Să adunăm și să distribuim la locul lor: jucăriile, cărțile,
hăinuțele” „Să facem împreună gogoși/plăcinte!”), este de mare folos.
A avea cei şapte ani de acasă înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună cuviinţă, tot timpul,
în orice situaţie, cu toată lumea.
Bibliografie:
“Cei şapte ani de acasă” Codul bunelor maniere pentru copii, Michiela Poenaru, Ed. Coresi, 2012
https://scorilos.files.wordpress.com/2011/04/eric-berne-ce-spui-dupa-buna-ziua.pdf
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EDUCAȚIA DIN PRIMII ANI DE VIAȚĂ
DOBOȘERIU LOREDANA-LAURA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SAVENI
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social al copilului. Familia este cea care răspunde de trebuinţele şi de protecţia
acestuia, exercitând o influenţă adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în
profilul moral-spiritual al acestuia. Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care
copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la
şcoală. Când spunem că un copil ,,are cei 7 ani de acasă”, ne gândim la un copil bine crescut, care ştie
să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin acţiuni
mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Copiii care au beneficiat de educaţie de calitate se simt mult mai atraşi de şcoală, manifestă
atitudini pozitive faţă de învăţare, obţin rezultate mai bune, sunt motivaţi şi doresc să finalizeze întregul
parscurs şcolar, ceea ce duce la creşterea ratei de şcolarizare şi reducerea abandonului şcolar. Educaţia
timpurie poate reprezenta şi un factor important în egalizarea şanselor copiilor, cum ar fi : copii aflaţi în
situaţii de risc care provin din medii socio-culturale dezavantajate, cei care prezintă dizabilităţi sau
aparţin unor grupuri etnice minoritare, contribuind la progresul acestora ulterior ajutându-i să se
integreze mai uşor în societate .
Dacă la nivelul sistemului educaţional, demersul didactic tradiţional dominant era caracterizat de
predarea frontală prin utilizarea aceloraşi metode şi tehnici de lucru pentru toţi copiii fără a se ţine seama
de particularităţile individuale, în prezent demersul didactic modern pune mare accent pe o educaţie
diferenţiată şi personalizată, aici grădiniţa trebui să se adapteze nevoilor specifice şi particularităţilor
fiecărui copil.Abordarea diferenţiată aduce in discuţie adaptarea învăţământului la particularităţile
psihofizice ale copilului, ceea ce presupune o foarte bună cunoaştere a copilului în ceea ce priveşte
temperamentul, priceperile şi deprinderile, interesele, potenţialul intelectual, trăsăturile de
personalitate.Dincolo de aceste caracteristici individuale cadrul didactic trebuie să cunoască ereditatea
socio-culturală pe care copilul o aduce din familie
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema
echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte
sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea
grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai
din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi
desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important
ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel
încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei.
Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul
este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe,
sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi,
considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei.
Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul
fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi
deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Acasă, părinţii pot organiza activităţi similare, prin care copilul va
exersa ceea ce a învăţat la grădiniţă, dar în contexte diferite ale vieţii cotidiene. Părinţii ar trebui să
comenteze împreună cu cel mic lucrările pe care el le-a realizat la grădiniţă şi pe care educatoarea le
afişează pe un panou ăn grupă. Cu acest prilej vor cunoaşte ce activităţi a desfăşurat copilul şi vor ştii
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cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat. Un ,,ajutor nesperat”, am primit din partea pandemiei, când
grădinițele au fost inchise, iar activitățile sau mutat în online, unde de un real ajutor au fost părinții, care
cu ajutorul cadrelor didactice sau transformat în prelungiri ale brațelor educatoarelor.
Pe de altă parte, aceste discuţii îl vor ajuta pe copil să-şi autoevalueze munca şi să ştie care sunt
direcţiile în care pe viitor ar trebui să depună mai mult efort sau exerciţiu Comunicare dintre părinţi şi
copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. Copilul trebuie să fie întrebat
ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. Pentru a-i putea înţelege,
este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În situaţia în care nu i se oferă
aten ţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând impresia că este alintat, sau
se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu este important, că nu
interesează. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte,
precum şi de interesele şi particularităţile copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de
care au nevoie, să-i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere,
să se joace în diferite spaţii. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit
copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe,
să descopere lumea.
Bibliografie:
1. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
2. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002
3. Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!
,,DIN SUFLET, PENTRU MAMA!’’
EDUCAȚIA IN FAMILIE
PROF. INV. PRESCOLAR DOBRE ANCA
Cei 7 ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima parte a
copilariei. Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii 7 ani de viata ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că
un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc,
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la
viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă
ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor,
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii,
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă
într-un univers pe care-l creează părinţii.
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Între factorii educaţiei familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial deoarece în
ordinea firească a lucrurilor educaţia începe din familie motiv care l-a determinat pe Loisel sa afirme că
„ in familie si pe genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume-omul de caracter”.
A.S Makarenko a acordat o importanţă deosebită puterii exemplului pe care familia îl are în
educaţie. „ Bazele educaţiei se pun până la 5 ani - spunea el -ceea ce aţi făcut până la 5 ani reprezintă 90
% din întregul proces educativ; după aceea educaţia omului continuă, prelucrarea omului continuă, dar
în general, voi începeţi sa gustaţi roadele căci florile pe care le-aţi îngrijit au fost pana la 5 ani”.
Chiar dacă locuim la ţară părinţii sunt foarte preocupaţi ca fiecare copil sa beneficieze de instrucţie
conform posibilităţilor sale, antrenându-se şi ei în acest sens. Aceştia participă cu mult interes atât la
realizarea obiectivului prioritar al grădiniţei, adaptarea la regimul activităţii şcolare dar şi activităţilor
extraşcolare.
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EDUCAȚIA TIMPURIE IN FAMILIE SI GRADINITA
DOBRE IONELA
Care sunt principalele coordonate ale relației părinte-copil-grădiniță în educația timpurie?
Fiecare părinte își dorește ce este mai bun pentru copilul său, iar grădinița nu face excepție. Atunci
când aleg grădinița, părinții au un set de așteptări și dorințe, bazate pe nevoile lor în raport cu dezvoltarea
copiilor.
Oana Moșoiu, lector universitar și doctor în stiințele educației, explică de ce ingrediente este nevoie
în educația timpurie, pentru ca relația dintre familie și grădiniță să aibă un impact pozitiv asupra
dezvoltării copilului.
Rolul grădiniței în educația timpurie
În primul rând, educatorii trebuie să plece de la premisa că ei sunt singurii care pot schimba ceva
dacă nu sunt mulțumiți de relația cu copilul sau părintele. Își pot schimba perspectiva, atitudinea, dar nu
pot influența în niciun fel ceea ce se întâmplă acasă, în familiile copiilor.
Primul pas ar fi setarea așteptărilor și a intențiilor în raport cu procesul de învățare
Acestea ar trebui notate undeva și ajustate în funcție de dinamica evoluției copilului. În ceea ce îi
privește pe părinți, ei vin cu un set de clișee în relația cu grădinița, cum ar fi că sistemul de învățământ
uniformizează, că își doresc pentru copilul lor o grădiniță și o educatoare specială și altele de acest gen.
În relațiile interumane, totul pleacă de la diferite tipuri de așteptări
Părinții au așteptări foarte mari, uneori paradoxale. Ei vor pentru copilul lor să învețe bine, să fie
fericit, să fie în siguranță la grădiniță, să fie protejat, dar, în același timp, să aibă control asupra copilului.
De multe ori însă, părinții nu oferă acasă condițiile prielnice pentru ca procesul de învățare să
decurgă în condiții bune.
Educatorii au și ei așteptări, atât de la părinți, cât și de la copii
Ei și-ar dori ca aceștia să vină cu deprinderi de bază din familie și să aibă un anumit nivel de
autonomie. Să doarmă suficient acasă, să mănânce bine, părinții să continue rutinele și în familie, să aibă
grijă la câtă tehnologie expun copiii până la 12 ani. Și-ar mai dori să asculte, să vină cu drag la grădiniță,
să aibă un limbaj adecvat și, dacă este posibil, să fie adaptați unui grup social.
Așteptările educatorilor ar trebui foarte clar specificate
În educația timpurie, lucrurile stau destul de bine, iar instrumentarul la nivel de grădiniță este mai
elaborat decât ceea ce există la nivel școlar. De aceea, aceste așteptări trebuie analizate și discutate la
nivel de grădiniță, poate chiar listate în grădiniță, pe sistemul „noi ne așteptăm să... și noi oferim...”
Specialiștii din educație au un limbaj cu care operează, care nu este comun cu al părinților, de
aceea trebuie explicate valorile legate de politețe, interacțiune, generozitate, ce înseamnă să fac
împreună.
Empatia în relația părinte-educator
Empatia înseamnă ca educatorul să înțeleagă că și părintele are parte de foarte multe provocări.
Empatia ne ajută să reglăm comunicarea și crește sentimentul de încredere.
Părintele trebuie să fie liniștit în legătură cu siguranța copilului la grădiniță, iar acesta este rolul
profesionistului, să îl asigure că totul este sub control, că va fi bine și copilul său este pe mâini bune.
Educatorii au rolul de a liniști părinții, pentru că aceștia sunt expuși la mesaje alarmante din toate
părțile și le este frică. Părinții transmit panica educatorilor, care își pun la îndoială competența, pentru că
se lasă influențați. De aceea, directorii de grădiniță ar trebui să cultive la rândul lor încrederea
educatorilor.
Astfel, educatorul va da încredere părintelui că totul este ok.
Comunicarea educator-copil în educația timpurie
În orice comunicare, are loc o codare și o decodare de informații, care țin de nivelul persoanei care
receptează. În cazul copilului, depinde mult de gradul său de înțelegere. De exemplu, "fii cuminte!" nu
are reprezentare pentru copil, așa că educatorul trebuie să ajusteze limbajul pentru a se face înțeles de
către copil.
În comunicarea educator-copil sau părinte-copil este de evitat folosirea negației, deoarece
creierul nu îl citește pe NU
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Limbajul este extrem de important. Trebuie să repetăm și să îi explicăm copilului până înțelege.
Copiii nu au o reprezentare a concretului, de aceea este necesară o investiție suplimentară în limbaj.
În relația educator-părinte-copil, ca în oricare altă relație, funcționează o paletă largă de nevoi de
comunicare – să mă comunic pe mine, cine sunt, să fiu ascultat, să fiu recunoscut, să fiu valorizat, să
influențez. La vârstă mică, este important tonul vocii și limbajul paraverbal. Tonul face muzica, iar felul
în care spunem lucrurile chiar contează, deoarece limbajul ordonează și acțiunea în relația cu persoana
din fața noastră.
În comunicare funcționează filtrarea, în sensul că nu tot ce dorim să spunem ajunge ca atare în
partea cealaltă. Faptul că nu controlez ceea ce ajunge la receptor mă responsabilizează.
Atât părinții cât și educatorii trebuie să ia în calcul că ceea ce sădim în anii de grădiniță nu are
rezultate imediate, ci sunt procese care se construiesc în timp și ale căror rezultate se văd tot în timp.
Fiecare copil se simte iubit într-un anumit fel și are un anume limbaj al iubirii.
Părinții ar trebui încurajați să petreacă timp de calitate cu copiii
Timpul special este unul din cele mai importante limbaje ale iubirii pentru copii. Copilul își ia
foarte multă informație de la părinte, care este modelul lui. Sunt lucruri pe care educatorii nu le pot face,
pentru că nu va exista niciodată aceeași relație între educatori și copii ca între părinți și copii.
Importanța grădiniței în educația timpurie
Educația timpurie greșită poate produce copii care arată ca niște bombe cu ceas, pentru că nu învață
să gestioneze bine stresul. Copiii imită foarte mult, pentru că imitația este o formă de învățare, astfel că
ei vor copia și vor reflecta foarte bine ce se întâmplă la grădiniță.
La vârste mici, dezvoltarea kinestezică fundamentează dezvoltarea cognitivă. Școala și grădinița
sunt teritoriul de antrenament pentru copii. Ei nu vin învățați, ci acolo învață.
Pentru a dezvolta competențe, trebuie să avem în vedere contextul
Rutinele care se formează la grădiniță nu se pot continua ca atare acasă, unde este copilul este al
lui mami și al lui tati, în timp ce la grădiniță el trebuie să învețe sau să facă lucrurile care i se cer.
Schimbarea contextelor duce la schimbarea modului de acțiune a competențelor, iar părinții trebuie să
fie informați în legătură cu acest aspect.
De aceea, ce face un copil la grădiniță e posibil să nu facă acasă și invers, pentru că s-a schimbat
contextul, s-au schimbat rolurile și sarcinile.
Știind acest lucru și acționând în consecință, se diminuează presiunea pe copil, pe părinți și pe
educatori.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF INV.PREȘCOLAR: DOBRE MANUELA-PETRONELA
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6, CONSTANȚA
Problematica familiei este pe departe de a fi epuizată, rămânând un câmp vast de cercetare, cu
posibilităţi de aplicare.
Rolul familiei în formarea tinerei generații este o temă explorată pe larg. Numeroase lucrări
abordează subiectul dat din perspectiva aspectelor sale istorice și sociologice, psihologice și pedagogice.
În ceea ce privește educația familială în țările dezvoltate, întâlnim două teze opuse: Unii afirmă
că nu mai există educație realizată în sânul familiei, fie pentru că a fost deposedată de acest privilegiu
sub presiunea factorilor exteriori, fie pentru că ea însăși s-a echivalat de responsabilitățile sale (lucru
frecvent întâlnit astăzi și în societatea noastră). Alții,dimpotrivă, susțin că importanța educației familialecare se exercită în primii ani de viață ai copilului- este atât de covârșitoare încât dă naștere unui fel de
determinism al viitoarei traiectorii.
În aceste condiții, suntem din nou puși în fața unei analize a specificului rolului jucat de familie
în procesul educativ. Ea nu este un simplu refugiu, nici o ,,umbrela protectoare”. Familia este chemată
să asigure necesitățile fizice, emoționale și spirituale, să îngrijească copiii, să favorizeze comunicarea
între membri săi. Având însă și funcția de socializare, familia trebuie să garanteze și să protejeze relațiile
sociale în afara ei, spiritul de cooperare, adaptabilitatea în situații de criză, să educe flexibilitate în
distribuirea rolurilor și funcțiilor, respectul pentru fiecare membru.
Fără îndoială, nu toate familiile sunt pregătite să exercite aceste funcții dificile. Astăzi, o bună
parte din ele ,,luptă pentru supraviețuire, altele sunt sfâșiate de conflicte interne din diverse motive. De
aceea educația copiilor nu este plasată printre priorități. Realitatea tristă la acest capitol este elucidată de
cifrele unui studiu realizat de UNICEF în Moldova (2001): din aproximativ 14 mii de copii
instituționalizați, peste 84% provin din familii cu dificultăți materiale și condiții de trai nesatisfăcătoare.
Astfel, ajungem iarăși la necesitatea de a aborda familia nu ca un sistem închis, o celulă aparte,
iar educația familială drept un lucru privat, ci ca o potențială sursă de probleme de interes social și
național.
Conform unuia dintre stereotipuri, responsabilitatea creșterii și educației copiilor îi revine în mod
firesc mamei, rolul ei educativ constituind multă vreme tema privilegiată a studiilor asupra dezvoltării și
integrării sociale a copilului. (Bodrug-Lungu V., (2001)., p.46-47)
De asemenea, educația familială reprezintă o modalitate esențială de realizare a educației
informale și manifestă principalele caracteristici ale acesteia: se realizează în mod nesistematic, prin
experiențe de viață trăite în mod concret, direct; se manifestă difuz în conduita indivizilor și a grupurilor,
impregnează personalitatea cu specificul său prin influențarea implicită, integrală și continuă.
În abordările contemporane ale fenomenului educației se discută despre eroziunea funcțiilor
familiei și mai ales a funcției de socializare și, implicit, despre limitele educației familiale, educația fiind
atribuită în principal scolii. Totodată se discută despre de-școlarizarea educației, despre necesitatea
întoarcerii priorităților educației la familie, școală având ca sarcină doar instruirea.
În acelasi timp, familia din România ca instituție socială se află în fața unor provocări de ordin
socio-economic care au condus la apariția unor fenomene sociale cu impact direct asupra educației
copilului în familie: rata crescută a divorțurilor, creșterea numărului familiilor monoparentale, cresterea
numărului cuplurilor consensuale, creșterea fenomenului violenței domestice, creșterea numărului de
familii dezavantajate socio-economic, creșterea numărului de părinți care pleacă în străinatate pentru a
munci etc.Ținând seama de aceste realități de ordin social, cunoașterea tendințelor educației în ansamblu
și realizarea unei reforme autentice în acest domeniu, cu consecințe benefice pentru ansamblul societății,
nu se pot realiza fără abordarea educației familiale pentru a răspunde acestor noi provocări și fără
corelarea schimbărilor care se produc în interiorul acesteia și a efectelor pe care le provoacă, cu
ansamblul proceselor din societate, cu schimbările din educație. ( Ionescu M., Negreanu E., (2006)., p.6)
“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să
dea copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator.
Alţii le-au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică,
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muzică. Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul
şi excesul de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să
sufere decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.”
Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, furnizându-i primele repere de orientare
în lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele
sfaturi, norme și reguli de conduită . Creșterea și educarea copilului, ceea ce înseamnă “bun ” pentru el,
se află într-o dinamică permanentă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta .
Părinții trebuie să devină conștienți de influența pe care o exercită în viața copilului, să cunoască
că educația dată propriului copil este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de
celelalte, iar copilul trebuie pregătit corespunzător .
Rolul părintelui în existența copilului este fundamentală, dar numai în măsura în care el găsește
forța, secretul de a crește un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat . Strategiile educative ale
familiei ,determină în mare măsură personalitatea precum și rezultatele școlare ale copiilor.
Părinții sunt cheia capacității copiilor de a învăța și de a reuși în viață . Se spune, că profesia de
părinte este una din cele mai vechi profesii care se practică de toți membrii comunității, însă puțini sunt
cei care se străduiesc s-o învețe sistematic . Cel mai frumos dar pe care îl oferă părinții copiilor, este
propria sănătate emoțională, fizică, spirituală, intelectuală . “Copilul are nevoie de familie, dar nu de
orice fel de familie ” .
Nu uita! ‘’Daca îţi creşti copilul, astfel încât el să simtă că poate realiza orice îşi propune în viaţă,
ai reuşit ca părinte şi ai oferit copilului cea mai mare binecuvântare posibilă.’’ (Brian Tracy)
În concluzie, în familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de
conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a
indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături
de părinţii săi, toate activităţile pe care le desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi
ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie
copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte
modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
Astfel, după ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.
Bibliografie:
 Ionescu M., Negreanu E., (2006). Educația în familie. Repere și practice actuale, Institutul de
Științe ale Educației, Laboratorul Teoria Educației, Editura Cartea Universitară,București;
 Cristea N., (2001). Revistă de teorie și practică educațională, Didactica Pro…, Centrul
Educațional PRO DIDACTICA, Chișinău, Bodrug-Lungu V., Rolul familiei în educația copiilor (pp. 4648);
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FAMILIA ȘI IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘC. DOBRILĂ ALINA MARIANA
GRĂDINIȚA P.P. 32 TIMISOARA
Cel mai important rol în formarea și socializarea copilului îl au părinții, tot ei joacă cel mai
important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor ca personalități.
Nevoile psihologice și sociale ale copilului sunt,de obicei, satisfăcute și împlinite în interiorul
familiei.
Cadrul familiei este prima punte intermediară în relațiile cu societatea. Familia îi imprimă
copilului primele și cele mai importante trăsături de caracter și morale.
Ambii părinți au un rol esential în evoluția și dezvoltarea psihologică a copilului. Familia oferă
copilului primele lecții de viață, tot ei sunt cei care îi oferă un prim model de învățare, în sânul familiei
își vor începe educația și vor învăța primele valori care le vor modela personalitatea. Dacă părinții oferă
o bună creștere copiilor, cu siguranță le sporesc șansele de a deveni adulți de succes.
Nu există, într-o familie un model parental ,ci o combinaţie de modele parentale.
Unii cercetători ( Martin şi Lois Hoffman ) au definit patru stiluri de educaţie :
1. Restricţie iubitoare, pe care l-am putea denumi părintele cu tendinţe autoritare.
2. Îngăduinţă iubitoare, sau, mai simplu, părinte îngăduitor.
3. Restricţie rece sau părintele dictator.
4. Îngăduinţă rece, detaşată, sau părintele neglijent.
Rolul părinților în educația copiilor este de a de a-i ghida și de a le crea acestora un climat
favorabil, astfel încât aceștia să se dezvolte armonios, de a le transmite valori morale, valori culturale.
Tot părinților le revine rolul de a le dezvolta copiilor ,abilitatea de a discerne binele de rău, de a deveni
treptat responsabil pentru gândurile, acțiunile și de a și asuma consecințele acestora, responsabilitate
implică capacitatea de a colabora și de a se supune atunci când este necesar.Tot părinții, în primii ani de
viață, le vorbesc copiilor despre bunele maniere, grija pentru ceilalți, acestea trebuie deprinse încă de la
o vârstă fragedă.
Rolul părinților este de a le arăta copiilor lor cum să- și apere punctul de vedere, să-i învețe să
rezolve o problemă prin nonviolență, dar să și respecte niște reguli impuse de părinte sau de o instituție
de învățământ.
Tot părinților le revine rolul de a-i motiva pe copii să nu se lase descurajați și să depună eforturi
pentru a se autodepăși, fără să caute perfecțiunea,copiii trebuie lăsați să și greșească și să învețe din
propriile greșeli, sa experimenteze.
În concluzie familia îi imprimă copilului primele și cele mai importante trăsături de caracter și
morale.

Resurse :
• https://tikaboo.ro/care-este-rolul-fiecarui-parinte-dezvoltarea-copiilor/
• https://www.la-doi-pasi.ro/sfaturi/rolul-parintilor-in-educatia-copiilor-adultii-fericiti-seformeaza-de-timpuriu.html
• http://www.family.ro/rolul-parintilor-in-educatia-copiilor/
• Didactic.ro
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ÎNVAȚAREA PRIN PROIECTE
PROF. MARIOARA DOBRINESCU
Proiectele sunt ocazii excelente de a aplica și consolida ceea ce copiii au învățat.Înainte de a
propune copiilor să înceapă un proiect, trebuie anticipat în ce măsură aceștia pot aplica ceea ce au învățat
în ultimile două săptămâni sau într-o unitate de învățare.De asemenea, programele școlare trebuie
recitite, rezultatele învățării și competențele vizate la mai multe arii curriculare trebuie revăzute. Acum
facem o schemă care să ne ghideze în designul proiectului, această activitate poate ingloba și sugestiile
copiilor în ceea ce privește locul de desfășurare, sursele de obținere a datelor sau modalitatea de
prezentare.
Organizarea învățării prin proiecte se face în trei etape:
• Etapa de pregătire,
• Derularea propriu-zisă a proiectului,
• Evaluarea.
În etapa de pregătire :
Activități
Recomandări referitoare la derularea activităților
 planificarea preliminară și
Interesele și experiențele personale ale copiilor constituie
selectarea unor teme împreună cu un punct de plecare în alegerea temei proiectului. Prin
copiii;
realizarea proiectului se ating competențele generale și
competențe
specifice
mai
multor
discipline
de
învățământ.Proiectul are un conținut interdisciplinar și
transdisciplinar.
Copiii sunt parteneri în luarea deciziilor și în tot ceea ce
 trecerea în revistă a se desfășoară în cadrul proiectului (conținut, timp,loc de
experiențelor/cunoștințelor legate de desfășurare, sarcini,activități, mod de evaluare).
temă;
 Brainstorming
Brainstormingul poate fi utilizat ca o tehnică pedagogică,
 Formularea de întrebări ulterior rezultatele pot fi folosite pentru formarea echipelor.
care să orienteze sarcinile de lucru în Echipele construiesc o strategie asupra tematicii abordate,
proiect;
dinamica de grup îi va inspira să găsească soluții inovatoare.
 Scrisoare
pentru părinți.

Proiectul este o activitate care se desfășoară în paralel cu
informativă celelalte activități de la școală, necesită timp alocat săptămânal
pentru discuții de organizare, evaluări parțiale și
finalizare.Durata unui proiect poate fi de cel puțin o săptămână
si cel mult trei luni, la clasele mai mari.Fiecare proiect are un
calendar al acțiunilor, care este afișat în clasă și adus la
cunoștință părinților în această scrisoare

În etapa de derulare a proiectului se desfășoară următoarele acțiuni:
 Activități de teren:Activitățile din proiect se vor desfășura nu doar în clasă, ci și în alte zone din
afara școlii și se va face apel la cât mai multe persoane care pot sprijini desfășurarea activităților.
Proiectul unei clase consolidează legătura dintre clasă-școală-comunitate prin valorificarea resurselor
umane și materiale din comunitate (interviuri, anchete, vizite, etc.)
 Documentare;
 Investigații;
 Întâlnire cu experți;
 Afișarea unor rezultate preliminare.
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În etapa de evaluare a proiectului se realizează:
Activități
Recomandări referitoare la derularea activităților
 Prezentarea
Proiectul va avea produse finale concrete care să fie afișate în
publică
și
expunerea clasă/ școală.
produselor;
 Evaluarea modului
Evaluarea va fi completă și va viza procesul în ansamblu,
produsele, contribuțiile subgrupurilor și contribuțiilr individuale.
de colaborare;
Fiecare proiect va avea un portofoliu care să cuprindă: planul
proiectului, calendarul proiectului, produsele copiilor, comentarii ale
 Evaluare
sumativă;
celor care au fost implicați cu privire la felul în care s-a lucrat. Toate
aceste informații sunt la dispoziția copiilor în format tipărit și digital.

 Tranziția către un
nou proiect (dacă este
cazul)
 Concluzii.
Reușita realizării unui proiect depinde de pregătirea acestuia astfel încât să incite curiozitatea
copiilor și să coincidă cu interesele lor
BIBLIOGRAFIE:
1.Ciolan, L.,(2008), Învățarea integrată:fundamente pentru un curriculum transdisciplinar,Iași,
Polirom.
2.Ulrich, C., (2006), Învățarea prin proiecte. Ghid pentru profesori, Iași, Polirom.
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAȚIA COPILULUI
DOBROICA LAURA
PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD –
GRADINIȚA P.N. NR. 7 ARAD
Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie
precedând-o pe cea instituțională. Copilul, în primii ani de viață, este dependent de părinți, iar aceștia nu
trebuie să fie preocupați doar de latura fizică a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială,
corelând posibilitățile fizice cu cele psihice.
Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, iar educația sa la nivel psihic trebuie
să urmărească pas cu pas evoluția fizică, dar și formarea caracterului. Cel mai important rol în evoluția
psihică a copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această vârstă rolul exemplului este
foarte important.
De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre
lume și viață, despre fenomenele din natură și societate, copilul le primește din familie.
Lecțiile cele mai importante care trebuie învățate în familie sunt:
- răbdarea: când îl învăţăm pe copil să aştepte liniştit, să amâne satisfacerea unei plăceri, să îşi
urmeze scopul cu perseverenţă, să nu bată din picior pentru că „toate” i se cuvin doar lui, am pus o piatră
extraordinară la temelia caracterului sau.
- bunătatea: trebuie învăţat să se poarte frumos cu copiii, mai ales faţă de cei cu nevoi speciale, să
nu râdă, ci să poarte de grijă.
- să nu invidieze: cel mic e bine să înveţe că îşi este suficient sieşi exact aşa cum este, iar darurile
şi avantajele altora nu-i vor ştirbi din calităţile lui.
- bună cuviinţă: este una dintre lecţiile de la sine-înţelese pentru educația în familie. Însă doar o
mamă vă poate spune cât de dificil e ea de predat, cât de multă consecvenţă îţi trebuie să îi predai
copilului bune maniere, respect pentru oameni şi bunurile lor şi o purtare frumoasă în public. Din nou,
pilda comportamentului părinţilor va vorbi mai mult decât o mie de cuvinte.
- să nu îşi urmărească doar propriul interes: de obicei ne învăţăm copiii să facă orice ca să le fie
bine, iar un astfel de sfat pare ciudat. Atunci când îl învăţăm pe cel mic să vadă şi folosul celuilalt, să
lucreze în echipă, să se bucure de binele celui de lângă el, într-un cuvânt, să fie altruist şi empatic, i-am
dat un dar nepreţuit pentru toată viaţa! L-am învăţat să semene sămânţă de prieten!
- autocontrolul: este una dintre cele mai preţioase lecţii. Ce bine-ar fi dacă toţi am reuşi să ne-o
însuşim.
- o gândire optimistă: iată încă o lecţie care se prinde din „zbor”. Când în casă pluteşte optimismul,
copilul va învăţa să gândească pozitiv prin imitaţie. Reversul e valabil. Dacă ne lăsăm măcinaţi de
gânduri rele, dacă suntem permanent îngrijoraţi şi sumbri, la fel va deveni şi copilul în timp.
În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă
etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic,
care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi
reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la
grădiniţă, iar o altă parte, acasă).
Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta
activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al
grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce
la situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de
obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în
dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei.
Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste,
echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca
amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu va
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trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să fie înţelegători şi
să accepte greşelile involuntare.
Părinții au o foarte mare influență asupra copiilor în primii 7 ani de viață, când le transmit celor
mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei o dată cu integrarea în societate, acolo unde își
vor asuma alte obiceiuri noi. Este important, așadar, să le transmitem micuților învățămintele pe care le
considerăm noi necesare și care îl vor ajuta să fie un om respectuos și demn de respect la rândul său.
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.

976

EDUCAȚIA REALIZATĂ ÎN FAMILIE
DOBROICA ZAHARIA
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD
Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica, poate fi
modificat de condiţiile de mediu. Putem compara acest dat cu un kit de construcţie, în care ai materialul
de bază şi o serie modele ce pot fi realizate cu acest material.
De-a lungul vieţii, fiecare persoană se construieşte pe sine şi este, la rândul ei, modelată de mediul
social în care se dezvoltă. Această construcţie şi dezvoltare a personalităţii unui om nu este un scop în
sine ci este o condiţie a realizării acelei misiuni unice cu care se naşte fiecare din noi.
Pentru a face o comparaţie plastică, putem spune că omul este un vehicul-unicat, aflat la început
în perioada de construcţie şi testare, urmând apoi sa fie lansat într-o cursă lungă şi complexă, având mai
multe „porturi de escală” şi mai multe sarcini de îndeplinit, care, în general, concură la îndeplinirea unei
misiuni mai mari, importantă şi pentru om şi pentru societate. Atât perioada de construcţie cât şi cursa
în sine şi împlinirea fiecărei misiuni trebuie să îi aducă omului împlinire şi fericire. Altfel, aşa cum au
arătat cercetările, apar dezechilibrul şi bolile.
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea,
aflată în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
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 7 ani de
acasă. Cei șapte ani de-acasă sunt esențiali în formarea caracterului unui copil, aceasta fiind perioada în
care micuțul deprinde obiceiuri sănătoase și maniere elegante.
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa
comportamentului său („mă ignoră sau îmi acordă atenţie”), apreciază recompensele, dar conştientizează
şi semnificaţia pedepsei. Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri,
jucării, bani), ci exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De
aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor
este eficientă şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau
rezultate mai bune decât o ceartă sau o palmă.
Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de
politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice
eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi
capacitatea de relaţionare socială.
De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine şi ce nu la masă,
într-o vizită, în parc, la grădiniţă. A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde
contur în fiecare zi, iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările
curente din spaţiul familial. Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici
sunt tot atâtea momente în care copilul este obişnuit cu bunele maniere.
Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica
şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să îi dezvoltaţi mai mult capacitatea
de comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată purta o conversaţie cu adulţii, să
îşi argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă, să intervină în discuţiile din
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familie, să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine ce are de spus şi nu îi faceţi
observaţii în public.
Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el
aude frecvent 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.
Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare
etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna
copilului. Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la
vârsta şcolară, într-un moment în care copilul trebuie să facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru
el, cum sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar.
Cele mai importante lecții a celor șapte ani de acasă sunt: răbdarea, bunătatea, să nu invidieze,
buna cuviință, autocontrolul, o gândire optimistă, să nu își urmărească doar propriul interes.
Specialiștii sunt cu toții de acord că educaţia de acasă este un proces care nu se încheie niciodată,
dar care trebuie să țină cont de etapele de dezvoltare ale copilului. Aceștia mai sunt de părere că părinții,
iar nu cadrele didactice ar trebui să fie cei care-i explică acestuia ce îi este permis sau nu să facă, să
impună niște reguli clare și realiste care trebuie respectate, și care sunt consecințele nerespectării
regulilor. Și, dacă vă doriți să reușiți, este important ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea
copilului. De asemenea, aveți grijă să nu cădeți și în cealaltă extremă și să fiți prea dur și să taxați
exemplat și greșelile involuntare. Cuvântul după care trebuie să vă ghidați în educația celui mic este
„echilibru” și, cu puțin efort, veți reuși.
Ar fi fost de ajuns să spun că lecţia esenţială primită în familie este să îi învăţăm pe copii ce e
dragostea, dar pentru asta, nu-i aşa, e nevoie de o viaţă întreagă.

978

ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ A
COPILULUI
PROF. DODU ANCA ANDREEA
SCOALA GIMNAZIALA “DIMITRIE LUCHIAN”- GRADINITA P.N. NR 1
PISCU-GALATI
Copilul reprezinta pionul principal într-o familie
organizată. Apariția unui dezechilibru în viata familială se
răsfrânge dramatic asupra lui, iar consecintele care decurg în
planul formării și al dezvoltării personalității sale sunt multiple.
Dezorganizarea familiei prin divort, parasirea totala sau partiala a
tarii de catre un parinte sunt situații care suferințe și trăiri
sufletesti profunde ce nu duc la o dezvoltare buna a
acestuia.Vorbim astfel, de diferite etape ale dezvoltării vietii
copilului în prescolaritaritate, scolaritatea mica si varsta scolara.
Cu cat aceste schimbari se produc la o varsta mica, cu atat efectele
acestora nu sunt atat de grave pentru copil, dar odata cu integrarea
copilului in viata sociala, aceasta destramare conduce deseori la
marginalizarea sau la transformarea copilului intr-un copil
introvert lipsit de interes si dornta de afirmare.
Dezvoltarea socio-emoțională în perioada preșcolară face pași importanți. Concepția despre sine
și întelegerea emoțiilor devin mai complexe. Concepția despre sine se dezvoltă odata cu înțelegerea
felului în care copilul este privit și de catre celilalți. Acum, stima de sine are un caracter global. Dincolo
de contribuția în dezvoltarea emoților, rolul familiei constă și în a contribui la formarea imaginii de sine.
Astfel, daca parinții te invată ca nu esti in stare să faci nimic, vei ajunge sa crezi si tu asta despre tine.
Psihologii numesc acest fenomen “neajutorarea învățată”. Un profesor din învățământul preprimar, poate
contribui (din păcate) prea puțin în percepția copilului despre sine. Sigur, nu dorim să neglijăm ajutorul
pe care îl poate oferi educatorul, însă toate studiile psihologice ne arată fară echivoc faptul că, în prima
copilărie, familia râmane centrul vieții sociale ale copilului. Chiar dacă ceilalți copii capată importanță
în această perioadă, reperul social al copilului este familia.
Tînând cont de faptul că în perioada preșcolară, copilul iși dezvoltă independența, inițiativa și
autocontrolul, familia tot ce trebuie să facă este să încurajeze aceste abilități. Un atașament securizând
față de parinți se formează prin independența și suport. Adică, părintele trebuie să-l învețe pe copil că
este în stare să se descurce singur, iar daca nu se va descurca cu ceva, el este acolo să-l îndrume. Este
esențial că părinții să nu-i stopeze nejustificat orice inițiativă a copilului și să-i permită să aibă
autocontrol pe anumite activitați personale.
Rolul familiei este la fel de important în ceea ce privește dezvoltarea emoțională a anxietății si a
agresivitatii. Studiile ne arată că multe dintre anxietați si agresivitati au luat nastere prin învățare prin
observare. Nu doar fobiile, dar și anxietățile generalizate, se pot învăța în familie. Un parinte responsabil
și conștient de proprile anxietăți, evită să și le manifeste în relația cu copilul, oferindu-i astfel un mediu
sănătos.
Rolul familiei în dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarului este foarte important, membrii
familiei fiind cei ce pot asigura dezvoltarea optimă ce este un precursor în sănătatea psihologică a
adultului în devenire.
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ÎNCREDEREA ÎN SINE ......ȘI A EI ARTĂ
ÎNVĂȚĂTOR: DOINA CORDUNEANU,
LICEUL TEHNOLOGIC VLĂDENI, JUDEȚUL IAȘI
Ce înseamnă încredere de sine? Unde se realizează ea mai intâi? Care sunt factorii implicați în
dezvoltarea încrederii în sine? Ce presupune încrederea în sine?
Voi porni de la câteva citate, întâlnite de-a lungul timpului, în cariera didactică, privitoare la
încrederea în sine:“Trebuie să crezi în tine atunci când nimeni altcineva nu crede. Acest lucru te
transformă într-un câştigător chiar în acel moment” sau “Dacă nu ai încredere în tine, eşti de două ori
înfrânt în călătoria vieţii” sau “Încrederea în sine vine în mod natural când ai succes, însă este dificil să
ai succes dacă nu ai încredere în tine” și “Este important să te aştepţi să poţi face lucruri măreţe înainte
să le faci”. Asta ar însemna, după mine ca practician, încrederea în sine. Întrebarea este alta :Câți reușesc
de-a lungul întregii vieți săajungă să interiorizeze conținutul acestora,sensul adevărat al lor. Știu.Toți
spunem că noi profesorii clădim ușor, ușor această competență și că mai târziu, când copilul se
maturizează, se poate ajuta și singur,apelând evident la specialiști,care la rândul lor vor da greș.De
ce?Pentru că cei care trebuia să realizeze temelia acestei stime de sine ,adică familia,au dat greș din start.
Lipsa încrederii de sine care apare încă din copilărie și de care sunt răspunzători părinții prin lipsa
de atenție și susținere a copilului în experiențele sale personale de viată, duce la probleme ce țin de
imaginea și stima de sine, încă din copilărie (copilul nu se simte confortabil cu el însuși). Dacă acest
lucru nu este observat și remediat, copilul va dezvolta anumite comportamente și stări emoționale
inconfortabile și chiar angoasante pentru el..
Copilul se naşte genial, nimeni nu poate contesta asta, iar încrederea în sine se datorează părinţilor,
la fel şi lipsa acesteia. Iar profesorul ce ar trebui să facă? Să aibă răbdare,să dea dovadă de echilibru ,să
caute portițe prin care să ajute familia,să organizeze lectorate cu părinții,să le permită în timpul lecției să
stea lângă copil și să îl sprijine,să învețe cum să facă cel mai bine acest lucru ,să aibă atâta deschidere
față de acest subiect încât să-l realizeze ca pentru el însuși,cu obiectivitate,chiar în timpul orei de curs.
Plânsul pentru că nu mai fac faţă, pentru că au un program la fel de încărcat ca al părinţilor,(sunt
treziți prea dimineață,trebuie să meargă la școală,apoi la balet,apoi la dans sportiv) pentru că au
teme(ușor și creativ pregătite),pentru că trebuie să participe la activităţi extraşcolare, pentru că cerinţele
părinţilor îi debusolează, iar ei nu au îndrăzneală să le spună, consumă multă energie din sufletul
profesorului,în timpul orelor de curs.
Am întâlnit cazuri de elevi care au avut îndrăzneala să le spună părinţilor,iar aceștia se revoltau şi
deveneau şi mai severi.Veneau la școală cu reproșuri,spunând că ei își cresc copiii cu frica de Dumnezeu.
Unul din cazurile concrete din colectivul pe care il coordonez (clasa a II-a) nu se joacă niciodată.
Mama îi spune mereu că viitorul nu este al copiilor care se joacă.
Ce construiesc eu ca practician:?
Încerc să clădesc o percepţie realistă asupra posibilităţilor copilului;
Copilul trebuie ajutat să îşi cunoască limitele şi susţinut să şi le depăşească. Însă tot acest proces
trebuie făcut cu dăruire, răbdare şi înţelegere. Dacă cititul nu este punctul său forte, nu e ideal să îl forţezi,
dar îl poți ajuta să ajungă singur la un potențial maxim. Einstein spunea: . ,,Toţi suntem genii. Dar dacă
judeci un peşte după abilitatea sa de a se căţăra în copac, el va trăi toată viaţa cu impresia că e un prost.”.
Cum pot ajuta copilul sa aiba incredere in sine?
a) Urmăresc cu atenție ce este cu adevărat bun la el ,(acele inteligențe multiple) îl sprijin
consecvent să progreseze, să nu renunţe şi investesc în pregătirea lui tipuri de activități de învățare în
acest sens.Este normal să îl ajuţ să se perfecţioneze în ceea ce face bine, decât să se irosească acolo unde
nu îi este locul.
b) Îi ofer o percepţie realistă asupra posibilităţilor sale, îi apreciez reuşitele și îi acord sprijin în
coevaluare și autoevaluare. Nu am aşteptari .Știu că nu trebuie să fie copilul perfect, bun la toate,pentru
că astfel se irosesc talentele mari.
c)Stau și îl ascult de câte ori are nevoie de mine. De ce? Pentru că ei vin și spun: că părinții au
aşteptări mari de la ei. Ei nu mai rezista presiunii și uneori se tem să meargă acasă.
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Calificativele sunt un calvar,pentru că părinţii aşteptă o anumită medie.Copiii trăiesc permanent
în stres în ideea că pot lua calificative mici. În final,toate aceste pot degenera în situații grave în ceea ce
privește echilibrul emoțional al copilului.Se închide și la școală,nu comunică ,nu-și formulează păreri,nu
participă la activități,nici individual ,nici altfel.
Orice mic succes, reuşită sau împlinire personală ar trebui evidențiată(și la școală și acasă).
Pozitivismul chiar face minuni, oferă oamenilor încredere şi avânt pentru a face lucrurile şi mai bine.Iar
copiii primesc cu brațele deschise aprecierile sincere și fac efort să îmbunătățească rezultatele. Copilul
are nevoie de confirmări, are nevoie să ştie că e bine, că se poate şi mai bine, întotdeauna, însă nu pune
accent pe eşecurile lui. Spune-i doar că e în regulă, că data viitoare va fi mai bine. Apreciindu-l pentru
ce a realizat îl motivezi să nu renunţe, să meargă mai departe, să facă lucrurile şi mai bine. Aprecierile
făcute să fie reale și sincere.Copilul simte neadevărul și situația se poate agrava.Nu creem aşteptări
nerealiste. Echilibrul este soluţia. Susţine-l să fie tot mai bun,dar continuă să lucrezi și acolo unde el
întâmpină greutăți.
Copilul are nevoie de crearea unui spațiu de independență,și la școală și acasă.
Mulți părinţi nu îşi lasă copilul în excursii, drumeţii, tabere,sau alte activităţi extrașcolare, de
teamă că nu s-ar descurca, că ar putea păţi ceva, că n-ar fi el cel mai bun.De cele mai multe ori am
preferat să iau și părintele la aceste activități pentru a-i pune în fața faptului împlinit.(convingerea că
nimic nu e adevărat din ce crede el despre propriul copil).Copilul învață ceea ce vede.Învață că e
incapabil de a realiza ceva de la părinți.
Copilul trebuie să se bucure de pasiunile sale, atâta vreme cât aceasta nu interferează în mod
negativ cu sarcinile de la şcoală.
Mulţi părinţi îmi spun ,,copilul meu nu citeşte acasă deloc.Eu nu știu cum de citește la școală!”„.
Dar problema este alta, ei nu citesc ceea ce se aşteaptă părinţii, citesc altceva. Cărţi pentru copii, literatură
fantastică, ceea ce îi atrage.. Şi nici aşa nu este bine pentru părinţi. De ce?
Ofer dragul de literatură ,chiar dacă uneori citesc cu elevii și rețete culinare pentru mâncarea lor
preferată,prospecte de la medicamentele primite de la medic,reclame,afișe,orice doresc ei să citească căci
dacă îi vei impune tu titlurile, ai toate şansele să creşti un copil care nu va deschide o carte.Părinții nu
acceptă diversitatea activităților pentru lectură și individualitatea copilului. Este unic și are stil propriu
de învățare.Îl compară cu cei care citesc mult.
Trebuie să le permitem să se exprime, să îşi urmeze şi pasiunile, să se simtă motivaţi să se implice,
să aibă rezultate şi în final, să se bucure de acestea pentru că ele îi vor creşte încrederea în sine. Un copil
trebuie să ştie că este iubit și respectat, să vadă şi să simtă şi elasta. Şi nu există metodă mai bună de a
face asta ,decât să îl susţii, să îl apreciezi, să ţii cont de ceea ce îşi doreşte, să îl îndrumi, acolo unde
lucrurile merg mai greu, să nu îl mai compari şi să înţelegi că nu toţi copiii sunt la fel. Fiecare trebuie
iubit şi apreciat pentru punctele sale tari, nu criticat pentru cele slabe.
Încrederea în sine se construieşte acasă, iar principalii responsabili sunt părinţii,dar școala vine în
ajutorul familiei și sprijină traseul de construire printr-o atitudinea conștientă de reușită contribuind la
succesul copilului
Sunt o persoană care pune mult suflet în ceea ce face, pasionată de meseria de dacăl,de șlefuitor
al sufletelor celor mici ,echilibrată și consecventă în gasirea de soluții pentru increderea celor mici. Cred
în puterea copiilor de a se schimba, în genialitatea lor înnăscută, motiv pentru care cred că fiecare copil
trebuie să beneficieze de cele mai bune instrumente în dezvoltarea proprie. Câtă vreme va fi înțeles,
acceptat și susținut în ceea ce el face cu adevărat bine,va reuși. Și după cum spune legenda, în realizarea
cu succes a acestei competențe, avem nevoie de multă ”LUMINĂ” pentru ca flacăra noastră să nu se
stingă niciodată, și să ardă în căutarea și găsirea de soluții în toate situațiile școlare.
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FAMILIA SI EDUCAREA COPILULUI IN FAMILE
PROF. ÎNV. PREŞC. DOROBANŢU DORINA
GRĂDINIŢA CU PN ŞTIUBEI, COM. RÂMNICELU, BUZĂU
In educarea copilului,parintii,educatorii,scoala si societatea,in general sunt mijloace importante
de educatie si instructie.
Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele
deprinderi dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar
debutului socio-familial.
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 ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul
de factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc
pregatirea psihopedagogica, experienta.
Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca
fundamentarea relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba
performante si succes in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea
propriului copil. Educatia copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia
copiilor trebuie sa existe intre parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si
celelalte.
In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul
raporturilor dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul
pozitiv”(favorabil) sau ,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean,
ca om.
Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra
formarii lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru,
vorbele noastre, ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.
Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in
formarea profilului moral al copilului.
*,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce sar intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,,gastile “ si ,,bandele”
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent.
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste
nici un parinte pentru copilul sau.
*,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil
va fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp
ce parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele
de scoala sau mai tarziu la locul de munca.
*,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce
mod si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului
si nu a judecatorului.
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*,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi.
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune
la invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in
legatura cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.
Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul
educational sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea,
larghetea si strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
Un proverb spune :,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul”
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EDUCATIA SI CEI 7 ANI DE ACASA
PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: DOROBANTU GEORGETA
GPP NR. 8, SLATINA
“Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein
Ce sunt cei 7 ani de acasă ?
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii:
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta
primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala
şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din
familie Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte
a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.
Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă
etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu
ceilalţi.
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema
echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte
sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea
grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai
din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi
desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important
ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel
încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei.
Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul
este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe,
sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi,
considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există
echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura
la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita
educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este
organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului
săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia.
Comunicarea dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de
sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să
facă etc. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără
teamă. În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii
emfatice, dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că
ceea ce spune nu este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească
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despre ceea ce îi interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea
„Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice
pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe
prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului
cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul
va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut.
Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de
la grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai
uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie
potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile
propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi
particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele
de care au nevoie, săi organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere,
să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul
lor comportament modele de urmat. Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor
şi care nu necesită o pregătire minuţioasă ar putea fi în natură: să alerge, să se joace cu mingea ,„De-a vaşi ascunselea”, „De-a BabaOarba” etc. - să-i lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru
sănătatea lui), să simtă iarba, pământul, nisipul, apa etc. - să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor,
ciripitul păsărelelor, şuieratul vântului, susurul apelor etc. - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al
florilor, să vorbească despre cum se folosesc, despre gustul lor ş.a. ; acasă, să ajute la tot felul de activităţi
gospodăreşti, să-şi atribuie diferite roluri şi să intre în jocul copilului, să numere tot felul de obiecte ce-i
înconjoară etc. Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea
în orice situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria
cu maşina, cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i
implica pe cei mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra
„semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici
sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere lumea.
La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată.
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa
mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.”
Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine.
Nu este de-ajuns doar sî ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că
asta nu înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur,
pentru că ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem
anumite restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage
învăţăminte atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este
nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne
supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea
în diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu în societate.
Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? - deprinderi de autoservire - ordine - igienă - curăţenie şi
exprimarea propriilor nevoi - exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi
negative - bune maniere şi comportament - limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori
dezacord dintre părtile de vorbire) - modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări
ale mediului înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit,
este pedepsit pentru diverse fapte, etc) - consecvenţă în realizarea unei sarcini - concentrare a atenţiei perseverenţă în realizarea unei sarcini - alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.
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Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de
competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii.
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce
se ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său,
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din
ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Bibliografie:
 Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004
 Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
 P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002
 Ciofu Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998
 www.copii.ro
 www.scribd.com
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FAMILIA – TEMELIA SOCIETAȚII DE MAINE
PROF. ÎNV. PRIMAR DRĂGAN GEORGIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRISĂCANI
“O educație bună este izvorul întregului bine în lume.” Imanuel Kant
Educația stă la baza viitorului fiecărui om. Omul se educă de-a lungul întregii vieți, însă un rol
foarte important, chiar esențial aș spune, îl are educația primită în familie, cei șapte ani de acasă. În
această perioadă copiii au sufletul curat și este ușor de modelat, copilul imită ceea ce vede și își
construiește un sistem de valori bazat pe ceea ce primește de la părinți. Acești șapte ani de acasă pregătesc
copilul pentru societate, o societate care de multe ori este contrarie celor trăite de copil în familie, dar cu
cât este mai puternic pozitivă educația primită de la părinți, cu atât poate mai mult să supraviețuiască în
această societate.
Plecând de la etimologia cuvântului educație, care provine din latinescul “educo - educare” = a
alimenta, a îngriji, a crește sau “educo – educere = a duce, a conduce, ascoate”, putem spune că acest
cuvânt cuprinde întreaga activitate a familiei. Cu alte cuvinte, familia îngrijește, crește și conduce copilul
spre căile cele mai bune în viață, folosind cel mai înalt sentiment, și anume iubirea. Iubirea este ceea ce
le dă putere părinților să facă ce este mai bine pentru adultul de mâine.
Părinții au datoria ca, pe lângă îngrijirea de cele materiale, să se îngrijească mai ales de sădirea și
cultivarea adevăratelor valori, cinste, respect, iubire, iertare etc.
Lucrările de psihologie a educației susțin unele trebuințe esențiale unei dezvoltări armonioase a
copiilor. În primul rând, ei simt nevoia de a se ști iubiți de către părinții lor, nu doar în momentele fericite
și de succes din viața lor, ci mai ales în clipele de șovăială, de încercare și eșec. Ei doresc, de asemenea,
o comunicare eficientă cu părinții lor, prin care să fie înțeleși, acceptați și ajutați. Doresc, în același timp,
să petreacă mai mult timp cu părinții; să fie prețuiți și respectați de către aceștia, ca niște daruri și izvoare
de bucurie în familia lor. Iar ca o încununare a tuturor acestor trebuințe firești și dacă acestea sunt
împlinite, dacă familia le asigură sentimentul că au fost doriți și sunt iubiți și ocrotiți, au puterea de a
descoperi un sens înalt al vieții.
Prin urmare, viitorul copilului este strâns legat de iubirea și încrederea pe care o prime;te din partea
părinților. Prin iubirea și spijinul părinților copiii dobândesc încredere în propria persoană, putând atinge
performanțe intelectuale și morale. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea foarte frumos: “Dacă-ți iubești
copilul arat-o prin educația ce i-o dai”.
Dacă până acum am vorbit despre nevoia copiilor de iubire, de sprijin din partea părinților, trebuie
amintit și faptul că ei au nevoie de responsabilizare. Copilul trebuie implicat în activitățile zilnice ale
familiei, primind propriile responsabilități. Astfel, nu va ajunge la vârsta de zece ani să-i facă mama
ghiozdanul sau să-i lege șireturile la pantofi. În cei șapte ani de acasă copilul învață să fie independent
și trebuie lăsat să facă singur ceea ce poate.
Cel mai important rol în familie, în ceea ce privește educația, îl are mama. Mama este cea care
poartă copilul în pântece, chiar de atunci începând educația, prin cuvintele pe care le rostește, prin stările
sale și prin atitudinea sa față de tot ce o înconjoară. În primii doi ani de viață, mama petrece cel mai mult
timp alături de copil, prin urmare are un rol foarte important în educația sa. Primul cuvânt pe care îl
spune un copil este de obicei “mama” și acest lucru întărește faptul că mama este principalul educator al
copilului, mama îl învață să mănânce, mama îl învață primele cuvinte, mama îl susține pentru a putea
merge și, pe măsură ce crește îi insuflă adevăratele valori, atât prin cuvinte, dar mai ales prin
comportament. Scriitorul Ion Creangă susține acest lucru prin cuvintele: „Așa era mama în vremea
copilăriei mele, plină de minunății, pe cât îmi aduc aminte; și-mi aduc bine aminte, căci brațele ei m-au
legănat când îi sugeam tâța cea dulce și mă alintam la sânu-i gângurind și uitându-mă în ochii ei cu drag!
Și sânge din sângele ei și carne din carnea ei am împrumutat, și a vorbi tot de la dânsa am învățat.”
Poetul Grigore Vieru spune că “mama este începutul tuturor începuturilor” și spune un mare
adevăr, odată cu mama începe viața, odată cu mama începe educația, odată cu mama începe orice lucru.
Mama este un izvor nesecat de iubire, răbdare și iertare. Oricât de mult am greși, ea, din multa sa iubire
găsește puterea de a ierta.
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Încă din cele mai vechi timpuri principalul rol în educație îl avea mama. Ea era cea care rămânea
acasă, în timp ce bărbatul mergea la lucru. În zilele noastre, de multe ori, copiii rămân acasă cu bunicii
sau cu bona, în timp ce ambii părinți merg la serviciu. Timpul puțin petrecut de părinți cu ai lor copii își
pune amprenta asupra comportamentului acestora, care caută să primească atenție și afecțiune, de cele
mai multe ori într-un mod negativ. Prin urmare, în educația copilului trebuie să se implice ambii părinți,
să-i ofere iubire și atenție, pentru a se putea dezvolta normal și a construi o societate sănătoasă.
Educația primită în familie este esențială pentru toate etapele vieții pe care urmează să le parcurgă
copilul. În funcție de educația primită, copilul va ști cum să se bucure de viață, prețuind-o și încercând
să facă o lume mai bună. Părinții sunt responsabili de viitorul copilului și al lumii întregi, în general.
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COPILUL, PĂRINŢII ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR DRĂGAN JULIETA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,SPIRU HARET” OLTENIȚA, JUD. CALARAȘI
„Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin
educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.”– Jean Jacques Rousseau
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că
un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc,
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în
propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze
copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele
informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv
necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi
protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor,
comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze
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golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii,
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă
într-un univers pe care-l creează părinţii.
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CODUL BUNELOR MANIERE PENTRU COPII ÎN SOCIETATE
LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA TINCA, BIHOR
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: DRĂGAN VIOLETA
Salutul şi mulţumirea
A saluta şi a mulţumi sunt elementele esenţiale ale bunelor maniere.
De aceea, puteţi începe cu ele atunci când vă propuneţi să îi învăţaţi pe cei mici regulile de
comportament în societate.
Învăţaţi-l să mulţumească în diverse contexte şi unor persoane diferite. Îi puteţi spune că
„Mulţumesc” poate fi spus persoanei care ţi-a deschis uşa şi te-a lăsat să intri, vânzătorului de la magazin
care ţi-a dat restul sau produsul de pe raft, unui alt copil care te-a lăsat să te joci cu jucăria lui etc.
Explicaţi faptul că a mulţumi ţine nu numai de educaţie, ci şi de respectul pe care îl arăţi celuilalt.
Învăţaţi-l să salute persoanele pe care le întâlneşte. În cazul în care cineva cunoscut trece pe lângă
el şi pare a nu-l observa, este bine să îl salute cu voce tare sau să întindă o mână către el. Gestul acesta o
va trezi din gânduri pe respectiva persoană şi va aprecia buna intenţie a copilului. De asemenea, băieţii
trebuie să ştie că ei sunt cei care salută fetele primii.
Codul bunelor maniere pentru copii la masa
Nu de puţine ori, copiii mai mici devin năzdrăvani tocmai când ajung să fie puşi la masa. De aceea
este indicat să le explicaţi câteva reguli de bună creştere atunci când se mănâncă în familie sau la
altcineva. În primul rând orice joacă trebuie să înceteze atunci când mâncăm. De asemenea, coatele nu
se aşază pe masă, ci eventual doar antebraţele pe marginea mesei. Folosirea tacâmurilor este obligatorie.
De asemenea, din felia de pâine nu muşcăm, ci rupem cu amândouă mâinile bucăţi potrivite. La masa nu
vorbim cu gura plină, nu se plescăie şi nu se soarbă supa sau ciorba. La fel de important este să înveţe să
nu mănânce înainte ca toată lumea să se aşeze la masa.
Comportamentul în mijloacele de transport în comun
Şi în mijloacele de transport în comun, un copil trebuie să dea dovadă de politeţe şi de bună
creştere. Îl veţi educa să ofere locul său unui bătrân sau unei persoane infirme. O altă regulă de bună
creştere este aceea de a nu arunca nimic pe jos şi să ţinem asupra noastră gunoiul până când coborâm din
mijlocul de transport în comun, pentru a-l arunca la cel mai apropiat coş de gunoi. De asemenea, învăţaţil să nu se grăbească atunci când urcă în autobuz şi să îşi ceară scuze atunci când loveşte din greşeală pe
cineva.
Dacă se află împreună cu un grup de copii în autobuz, tramvai sau metrou, este bine să vorbească
pe un ton mai scăzut, să fie liniştit şi să nu îi deranjeze pe cei din jur.
Comportamentul în locurile publice
Dacă are un telefon mobil, atunci când se află într-un spaţiu public, este bine sa îl seteze pe
vibraţie.
În locurile publice nu se vorbeşte tare şi nici nu este indicat să te manifeşti agresiv. Copiii
preşcolari încalcă această regulă de cele mai multe ori, pentru că încă nu înţeleg constrângerile sociale
şi nu şi-au dezvoltat capacitatea de autocontrol. Îi puteţi atrage atenţia discret atunci când vorbeşte mai
tare decât trebuie şi să-i propuneţi să vorbiţi împreună pe un ton mai scăzut. De asemenea, atunci când
copilul are o criză de plâns în public din diverse motive, încercaţi să îl liniştiţi fără a vă enerva.
Învăţaţi-l că şoptitul într-o sală cu alţi oameni, precum şi gestul de a spune ceva la urechea unei
alte persoane, atunci când se află şi o a treia persoană în apropiere, nu este deloc politicos.
Codul bunelor maniere pentru copii atunci când se află pe stradă
Regula cea mai importantă este să fie învăţaţi să traverseze numai pe culoarea verde a semaforului
şi numai prin locurile marcate corespunzător. De asemenea, pe stradă copiii trebuie să înveţe că nu au
voie să arunce gunoaie pe trotuar, ci numai în coşurile special amenajate. La fel ca un adult, nici copilul
nu ar trebui să mănânce pe stradă, însă dacă situaţia o impune atunci este permis.
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI IN EDUCAȚIA COPILULUI
ȘCOALA GIMNAZIALA VADENI, ÎNV. DRAGHICI AGNES
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.
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 rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiveducativ 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.
O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ 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 favorizeaza dar şi blochează
o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului,
rezultatele şcolare şi natura comportamentului.
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
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problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea 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 repede la succes, ce
îl interesează şi îl pasionează, iar părinţii vor cunoaşte în ce momente să îl sustină pe şcolar, în ce fel săl 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. Misiunea
şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. 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 abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de descoperire a propriilor
aspiraţii spre formarea şcolară si profesională.
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 .
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ROLUL EDUCATIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PRESCOLAR: DRAGHICI IULIANA
Scoala are un rol important in educatia copiilor, insa cel mai mult conteaza lectiile primite
in familie.
Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari,
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei
personalitati armonioase.
Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor
familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de dimineata pana
seara si care nu petrec prea mult timp impreuna cu ei.
De ce este importanta familia in educatia copiilor? Pentru ca are o influenta deosebita asupra
copiilor, care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, stil
de viata, societate si natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viata lor, decat de la profesori sau
necunoscuti.
De asemenea, familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere
intelectual, cat si fizic, moral si estetic. Parintii sunt cei care de cele mai multe ori asigura hrana si
celelalte elemente necesare copiilor: hainute, carti, rechizite, jucarii, ceea ce ii determina pe cei mici sa
inteleaga ca au datoria sa implineasca asteptarile pe care le au adultii de la ei.
Mai mult decat atat, parintii au datoria de a le forma copiilor constiinta, caracterul, vointa,
personalitatea si simtul responsabil, dinainte ca cei mici sa ajunga pe bancile scolilor.
Experienta educatiei in familie arata ca acolo unde copii sunt scutiti de orice fel de griji si eforturi,
ei devin egoisti, nu-si iubesc cu adevarat parintii, se instraineaza de ei si nu le dau o mana de ajutor atunci
cand se intampla sa treaca prin unele incercari. O problema aparte a educatiei in familie o constituie
copilul unic. Nu e de mirare ca parintii concentreaza toata grija si dragostea asupra singurului lor copil.
Dar aceasta daruire afectiva pe deplin explicabila trebuie totusi supusa unui control rational. Parintii sunt
datori sa-i gaseasca copilului tovarasi de aceeasi varsta cu el. Ei nu trebuie sa-l "acopere", sa-l sileasca
sa-si petreaca timpul numai in preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alti copii,
inseamna a-l lipsi de bucuriile vietii. Nici un copil nu poate sa creasca sanatos, sub aspectul intelectual
si moral, daca nu se dezvolta in colectiv si prin colectivul de copii.
Procesul educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca din familie. Deprinderile
de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii exprima de fapt atmosfera morala in care el a
fost crescut in familie,sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, exemplul personal pe care
i l-au dat prin atitudinile si faptele lorde conduita. Unii parinti nu inteleg ca adesea copilul este incorect
nu pentru ca ar vrea sa se abata de la reguli, ci pentru ca nu stie cum trebuie sa se comporte, nu dispune
de experienta morala necesara, nu cunoaste cerintele fata de comportarea lui.
In educarea copiilor, un rol foarte mare il are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei.
Ceea ce trebuie sa caracterizeze relatiile dintre parinti si copii este stima reciproca dintre membrii
familiei,dragostea parinteasca rationala fata de copii,consecventa si unitatea cerintelor pe care le
formuleaza parintii si ceilalti membri ai familiei fata de copii,exemplul personal pe care il dau cei mari
prin atitudinile si faptele lor, incat devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur,parintii isi iubesc
copii, le poarta de grija,muncesc pentru ei si participa la toate bucuriile si supararile lor. Dar aceasta
dragoste nu trebuie sa fie oarba. Parintii care se manifesta astfel fata de copiii lor, ii scutesc de orice
efort, le satisfac toate capriciile, nu se bucura de nici un fel de respect si autoritate in fata acestora.
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De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizarii psihice a copilului. Primele impresii despre
lume si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din familie. Astfel, prin
comunicarea continua cu membrii familiei, el isi insuseste limbajul, care cu timpul devine un puternic
instrument al dezvoltarii sale psihice. Parintii vor fi atenti la felul cum pronunta copiii cuvintele, le vor
corecta vorbirea,le vor imbogati vocabularul, ii vor invata sa se exprime corect si coerent. Insusirea
vorbirii de catre copiii cu cei din jur. Parintii trebuie sa acorde o mare atentie intrebarilor copiilor,semn
sigur al dezvoltarii lor intelectuale, al manifestarii active a setei de cunoastere,al curiozitatii lor cu privire
la originea lucrurilor din jur. In familie copiii isi insusesc primele cunostinte,isi formeaza primele
reprezentari si dobandesc experiente morale. Parintii ii invata de timpuriu pe copii sa inteleaga ce este
"bine"si ce este"rau", ce este "permis"si ce este "interzis".Pentru unele fapte si actiuni, copiii sunt
incurajati si laudati, iar pentru altele sunt dojeniti de catre parinti.
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. GUȚA CORINA
PROF. DRAGHINA MICLOȘINA RAMONA
GRĂDINIȚA P.P. FLOAREA-SOARELUI REȘIȚA
„Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte
a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa
să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de
dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi
prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că
un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc,
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de
sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să
facă etc. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără
teamă. În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la
viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă
ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în
înţelegerea şi lămurirea unor probleme.
La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată.
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa
mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.”
Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine.
Nu este de-ajuns doar sî ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că
asta nu înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur,
pentru că ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem
anumite restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage
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învăţăminte atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este
nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne
supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea
în diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu în societate.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii,
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă
într-un univers pe care-l creează părinţii.
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL
CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
,,DIN SUFLET PENTRU MAMA,,
EDUCAȚIA IN FAMILIE
CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
AUTOR: DRAGNEA I. MARIA DANIELA
SLATINA, JUDETUL OLT
UNITATE DE INVAȚAMANT:
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚA EDUCAȚIONALAOLT
Educația în familie este pilonul vieții, aș spune mai exact al vieții sociale, pentru că acei șapte ani
de acasă garantează prin principiile sănătoase de viață, o bună integrare a individului în mediul social.
Nu doar principiile sunt cele care fac parte din rețetă de succes a celor șapte ani de acasă, foarte important
este și mediul familial, armonia, exprimarea emoțiilor și garantarea unei dezvoltării psihice armonioase.
Copilul încă din primii ani de viață își reglează emotiile prin intermediul mamei, astfel el învață
un tipar comportamental, care se va manifesta inconștient în viata adultă. Acest aspect face ca educația
emoțională în acești cei șapte ani de viață să fie prioritară
Mama este cea care are cea mai mare influență asupra copilului, dă viață și hrănește. Este un creator
al unei noi vieți, doar ea poate desăvârși această operă de artă supremă a vieții-copilul prin cei șapte ani
de educație emoțională, cognitivă, socială.
Integrarea tuturor aspectelor care țin de ființă umană: cognitiv prin educația mintii, psihic, prin
educarea emoțiilor, desigur nu uitam de aspectul spiritual- învățarea copilului în a avea credință unei
vieți în iubire și încredere, face ca cei șapte ani de acasă să fie definitorii pentru întreaga viață.
,,Politețea nu costă nimic și cumpără orice,, un citat care din punctul meu de vedere definește scurt
și concis impactul celor șapte ani de acasă. Există reguli de comportament în societate care dacă nu sunt
însușite încă din primii ani de viață, intrarea în colectiv pentru copil și implicit impunerea acestor reguli
poate fi dificilă. Educația și politețea însușite de acasă nu doar că ajută la o dezvoltare armonioasă, dar
face și integrarea copilului la grădiniță/școală să se facă cu o mai mare ușurință.
Această educație ajută un copil să fie independent, asumat, plăcut, să aibă abilități de comunicare
și să își controleze emoțiile și capacitatea de relaționare socială.
Începând cu învățarea formelor de salut, comportamentul în public, înțelegerea normelor sociale,
comunicarea cu prietenii, până la noțiuni ce țin de tact și toleranță sunt elemente ale rețetei de success
numită cei șapte ani de acasă.
Consider că este important de punctat faptul că prezentarea teoretică, inducerea acestor principii
sănaătoase ale celor șapte ani de acasă, nu garantează o bună integrare. Este nevoie de un bun exemplu
personal, de perseverență.
Această educație a celor șapte ani de acasă este baza construcției, baza succesului în viață a uni
copil, continuată apoi de mediul școlar .
Reperele sănătoase în viață nu doar că duc către imaginea unui adult realizat, sociabil, care are
succes și o viață socială, dar înseamnă și pavarea drumului care duce către fericire, aspect care este
important pentru părinți, deoarece fericirea copilului este primul obiectiv.
Bunele maniere învățate în cei șapte ani de acasă sunt instrumente importante care îl vor ajuta pe
copil să cânte propria sa partitură în pianul vieții astfel încât să fie auzită, văzută, admirată, iar asta să-i
aducă împlinire și fericire.
Acea fericire traită de părinți prin ochii copilului, merită o investiție considerabilă în cei șapte ani
de acasă.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF.ÎNV. PRIMAR DRAGNEA MARIANA
Expresia ,, cei şapte ani de acasă” este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia sin primii ani de acasă, de care cei mici au parte
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că
un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună ,,mulţumesc,
te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani
de acasă,însă educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite
copilului.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale
afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg de la sine, există factori care pot
influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul
familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii.
Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. Copilul care se simte apreciat de
părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba chiar el realizează că părinţii îi acordă
atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată
pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier.
Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse forme
educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, însă rămâne ideea de la baza acestei expresii-normele
de conduită se învaţă în familie. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să
consolideze normele deja desprinse din familie.
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate.
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la
şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.
Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil bine
crescut regăsim: salutul,comportamentul în public, comportamentul cu prietenii, înţelegerea normelor
sociale, manierele la masă, recunoaşterea greşelilor, tact şi toleranţă.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări,
eşecuri şi reuşite, iar soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil,
perseverenţa.
Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod diferit
la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. La 2 ani, de exemplu, copilul nu realizează ce e bine şi ce e rău. Dacă îi vom
prezenta următoarea întâmplare: "Un copil a spart cinci ceşti pe care mama le-a lăsat pe jos, iar alt copil
a luat o ceaşcă de pe masă şi a aruncat-o pe jos" şi îl vom întreba cine a făcut rău, vom avea surpriza să
răspundă că acela care a spart mai multe ceşti a făcut o prostie mai mare. Asta deoarece copilul se
gândeşte la cantitate, nu la ce e bine şi ce e rău. Până la 2-3 ani, copilul nu poate vedea dincolo de
propriile nevoi, aşa încât nu este tocmai rezonabil să îi pretindem unui copil de 2 ani să împartă voluntar
jucăria cu alt copil. La această vârstă este nepotrivit să obligăm copilul să fie altruist, pentru că el nu este
încă pregătit pentru asta. Aşa cum copilul de 2 ani nu poate înţelege că mama a avut o zi grea. El ştie că
atunci când mama vine acasă trebuie să îi acorde atenţie, să se joace împreună. Dar chiar dacă la 2-3 ani
copilul nu este suficient de matur pentru a şti ce e bine şi ce e rău, asta nu înseamnă că îi facem toate
poftele sau că îl lăsăm să facă orice. Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce
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înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi
arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie.
Părinţii sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el
aude frecvent 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.
Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este
important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă
şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune
decât o ceartă sau o palmă.
Cert este că educaţia trebuie să existe, doar că fiecare copil are ritmul său de evoluţie, aşa că unii
copii sunt de pus în ramă, iar alţii...mai puţin.
Bibliografie:
-Marin Stoica, Pedagogie şi psihologie, Editura Gheorghe Alexandru
-Psihopedagogia personalităţii –Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
-Pedagogie Şcolară - Editura Gheorghe Alexandru, Craiova
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EDUCAȚIA IN FAMILIE – SUCCES IN VIAȚA
PROF. ÎNV. PRIMAR DRAGOMIR ADELINA
Un copil este ca o sămânţă de floare...
Cât de frumos va creşte,cât de frumos va rodi,
Depinde de grădinarul care o va îngriji.
Un mare rol în dezvoltarea societăţii umane l-a avut familia,fiind cea mai importantă cale de a
transmite valorile şi normele culturale din generaţie în generaţie,ea este o realitate persistentă şi
structurală de o importanţă majoră.Aceasta a avut întotdeauna o influenţă decisivă asupra educaţiei,aici
consolidându-se relatiile între generaţii,care sunt importante pentru societatea umană.
Omul este cu adevărat fericit în mijlocul familiei, cu care împarte bucuriile și tristețile, împlinirile
și eșecurile, visurile și deziluziile. 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. 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.
Copiii sunt extrem de adaptabili,ei se pot obişnui chiar şi cu neglijarea.Trec ani până când
observăm consecinţele rezultatelor.Trebuie să ne cântărim priorităţile şi să decidem ceea ce este sau nu
esenţial în prezent.Copiii nu pot aştepta.Timpul acordat lor este întotdeauna cel mai important.Dacă
părinţii aşteaptă un moment mai bun,până încheie ceea ce au de realizat la slujbă,până când se simt mai
odihniţi,până săptămâna viitoare,până anul viitor,copiii deja au crescut şi perioada cea mai bună a
dispărut deja.
A creşte şi a educa un copil este o operă care cere multă dragoste,de aceea copilul pe care-l creştem
şi îl educăm e unic şi educaţia trebuie adaptată personalităţii lui.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. O mare parte dintre cunoştinţele
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia
este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.În ce priveşte dezvoltarea fizică a
copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de
pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, odihnă, mişcare şi să le supravegheze
şi întreţină starea de sănătate optimă.Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o
dezvoltare optimă, îi formeaza primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să
utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber. În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului,
familia este în primul rând mediul în care işi însuşeşte limbajul.Volumul, precizia vocabularului şi
corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi şi de restul familiei în această
direcţie.
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor
sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege. 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.
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,
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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.
Atât şcoala,cât şi familia urmăresc acelaşi ideal educaţional,aşadar intervenţiile lor trebuie să
meargă pe aceeaşi linie.Orice sistem de educaţie,oricât ar fi de avansat,rămâne neputincios dacă se
izbeşte de indiferenţă,opoziţie,opinii divergente din partea părinţilor.
Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc şi răspund de ea în
faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor.,,– A. S. Makarenko
BIBLIOGRAFIE:
1.Chiş, V., (2002), Provocările pedagogiei contemporane, Ed. Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca;
2. Băran- Pescaru, A., ,,Parteneriat în educaţie”, Bucureşti, Editura Aramis Print, 2004.
3.Vrăşmaş, E. - ,,Consilierea şi educaţia părinţilor”, 2001, Aramis, Bucureşti
4.Dr.Bunescu Gheorghe-Democratizarea educaţiei şi educarea părinţilor
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CEI ŞAPTE ANI DE-ACASĂ
EDUCATOARE: DRAGOMIR ANDA MIHAELA
GRADINIȚA P.N. NR. 1 BANEASA, JUD. GALAȚI
Când vorbim despre “cei 7 ani de acasă” ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că
un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc,
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
“Cei şapte ani de-acasă” care, în prezent, au devenit “ cei şase ani de-acasă” sunt din ce în ce mai
goi, mai lipsiţi de sens, o expresie învechită şi demodată.
Părinţii, încărcaţi de grijile zilnice, au uitat cât de mult te bucurai când auzeai spunându-se : “Ce
copil politicos! Se vede că are cei şapte ani de-acasă!”
De câţiva ani se observă o nepăsare şi o lipsă de griji faţă de purtarea copiilor care, în mare măsură,
este oglinda primilor ani petrecuţi în familie.
Este nevoie să înţelegem că educaţia se face pentru copii şi nu pentru liniştea şi comoditatea noastră
de mai târziu. Ne educăm copiii în primul rând pentru binele lor, pentru a le da o şansă în plus, pentru a
le face drumul în viaţă mai târziu.
În ziua de astăzi, expresia a dispărut din uz, iar tupeul a luat locul curajului, obrăznicia se confundă
cu isteţimea, iar răsfăţul cu dragostea.
Zece reguli esențiale în educația și creșterea copilului pâna la 7 ani ar fi următoarele:
1. Să fie învățat sa se poarte frumos; bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea
exemplului!
2. Să se stabilesască și să se impună reguli și limite în comportamentul copilului!
3. Să se comunice cât mai mult cu el - comunicarea este secretul unei relații solide între părinți și
copii; să se limiteaze timpul petrecut la televizor sau calculator și să se concentreaze în educația lui pe
arta conversației!
4. Să fie învățat să iubească lectura și cărțile - începând încă de când e bebeluș citindu-i-se povești,
apoi, treptat, lasându-l pe el să le exploreze până când învață să citeasca și să se bucure singur de ele!
5.Să fie lăsat să se bucure de copilărie - nu să se încerce să se facă din el un geniu înainte de vreme;
permițându-i copilului să socializeze, să se distreze și să se relaxeze, dar mai ales să se joace din plin.
6. Să nu se abuzeze în niciun fel de copil - fizic, emoțional, verbal etc.; să se evite educația cu
"palma la fund" și să se concentreaze pe disciplina pozitivă.
7. Să fie învațat să își exprime emoții și sentimente; numai așa va reuși să rezolve conflicte pe cale
pașnică și să-și controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate.
8. Să fie învățat să se spună mereu adevărul! Și aceasta este o lecție pe care o învață cel mai bine
de la părinți! Copilul imită ceea ce vede și aude în jurul lui!
9. Să se petrecacă cât mai mult timp cu micuțul de către părinți! Să fie un părinte implicat și devotat,
iar cei 7 ani de acasă vor oglindi efortul și calitatea timpului petrecut cu el!
10. Să fie iubit necondiționat și să i se arate zilnic asta! Iubit indiferent de note, de cum arată, de
performanțele intelectuale, fizice sau de altă natură! Să nu se glumească pe seama lui, să nu i se pună
porecle și să i se spună zilnic că îl iubește. Să i se demonstreze acest lucru prin gesturi tandre - sărutări
pe frunte, obrăjori, îmbrățisări etc.
Nu este de mirare că întâlnim din ce în ce mai puţini copii politicoşi şi bine crescuţi.
Disciplina bunei convieţuiri lipseşte sau mai bine zis a dispărut şi din ce în ce mai mulţi tineri au
rămas corigenţi la această materie şi nu ştiu să trăiască decent, frumos şi demn printre oameni.
Acestea se învaţă pe parcursul întregii vieţi, însă ceea ce nu se uită niciodată sunt “cei şapte ani
de-acasă”.
Politeţea, buna-cuviinţă şi bunele maniere sunt “lucruri” care se învaţă. Primele reguli de politeţe
le învăţăm de la părinţi şi bunici, apoi la grădiniţă şi abia apoi la şcoală.
Fiecare copil este bine să ştie că, dacă este politicos şi are conduită frumoasă cu cei din jur, ceilalţi
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vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei.
Este bine de ştiut că a avea “cei şapte ani de-acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu
bună-cuviinţă pe tot parcursul zilei, a avea maniere frumoase în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii,
fraţii, prietenii, colegii, vecinii, cu profesorii etc.
De aceea, părinţii, bunicii, învăţătorii şi chiar profesorii, nu trebuie să uite că este necesar să-i
înveţe pe copii ( oriunde şi oricând ) următoarele: Cum, când şi pe cine salutăm?, Cum ne comportăm
acasă, la şcoală, la cinematograf, în vizită?, Care este atitudinea care trebuie adoptată la masă?, Cum,
când şi de ce oferim cadouri?, Ce şi cât vorbim?, Cum şi când să fim recunoscători?, Când să zâmbim?,
Cum ne ajutăm prietenii? etc.
Dacă fiecare dintre noi nu ne-am mai pune întrebarea “ cine-i de vină pentru comportarea tinerilor
de astăzi?”, ci am încerca să răspundem luând atitudine şi lăsând indolenţa de o parte, am deveni
adevăraţi formatori de oameni, de caractere şi personalităţi.
Nu este corect să dăm vina pe alţii.
Să nu acuzăm părinţii care nu se ocupă de educaţia copiilor lor, pentru că, la rândul nostru, şi noi
suntem părinţi.
Să nu acuzăm nici dascălii care nu ştiu să-şi stăpânească elevii, pentru că şi noi poate ne-am
numărat odată printre aceştia.
Să ne amintim în orice moment că nemulţumirile noastre pot fi schimbate prin contribuţia noastră,
a tuturor: părinţi, bunici, învăţători, profesori.
Noi toţi, cu dragoste şi stăruinţă, putem să-i redăm sensul expresiei “cei şapte ani de acasă.
BIBLIOGRAFIE:
 ”Psihologia vârstelor”, G.Sion, ed.Fundației România de Mâine, București, 2003
 ”Copilul și familia”, P. Osterrieth, EDP, București, 1973
 Ciofu Carmen,(1998), Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea.
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ROLUL DE PARINTE
PROF. INV. PRIMAR: DRAGOMIR ELENA
ŞCOALA PRIMARA NR. 1 CHEIA
„Ceea ce fac părinţii cu copiii acasă de-a lungul procesului de educaţie este mai important decât
orice alt factor...” Desforges 2003
Meseria de părinte este una dintre cele mai importante şi, de asemenea, una dintre cele mai dificile.
Implicarea unui parinte în educaţia copilului acasă presupune să joace un rol activ, având un impact
pozitiv prin încurajarea acestuia să aibă: o atitudine pozitivă şi curioasă cu privire la învăţat în orice
mediu, acasă, la şcoală şi în comunitate,interese variate ca de exemplu hobby-uri, activităţi extraşcolare
şi activităţi comunitare, să se asigure de prezenţa la şcoală, punctualitate şi respectarea unor obiceiuri
pozitive. Învăţarea împreună în familie este distractivă, încurajând şi dezvoltând abilităţi pe care copilul
le va folosi mai târziu în viaţă: să trateze cu respect persoanele pe care le întâlneşte, să salute si să spună
„ Multumesc!” si „ Te rog”, să ajute la nevoie pe cei din jurul lui, să zâmbească deschis si să râdă cu
poftă, să nu excludă alte persoane, să nu fie invidios, să nu pună etichete, să lege prietenii trainice şi
frumoase, să iubească. Prin urmare, succesul copiilor este setat de părinți care trebuie să-i ghideze
raţional: să- i înveţe ce înseamnă limitele,, să- i sprijine necondiționat oferindu-le soluții optime pentru
rezolvarea unor situații apărute la școală, să le dea sfaturi utile, să le împărtășească din experiența lor de
școlari.
Părinţii joacă un rol cheie în colaborarea cu şcoala. Dacă familiile, şcolile şi copiii lucrează
împreună, se vor putea reduce diferenţele între nivelul de educaţie, se pot îmbunătăţi sănătatea şi
bunăstarea şi toţi copiii vor fi ajutaţi să obţină rezultate mai bune. Şansele copiilor de a creşte, de a se
dezvolta şi de a obţine rezultate mai bune cresc pe măsură ce părinţii sunt mai implicaţi în educaţia lor.
Comportamentul și faptele acestora au cea mai mare influenţă asupra atitudinilor, comportamentului şi
reuşitelor copilului. Un copil îşi petrece mai puţin de 20% din timp la şcoală şi peste 80% din timp în
compania părinţilor, a familiei şi a altor membri ai comunităţii – de aceea este importantă colaborarea
între părinţi, şcoală şi comunitate. Exemplul părinților contribuie major la educația copilului. Să fii
părinte nu este doar cea mai grea meserie din lume, ci și cu cele mai multe responsabilități. De aceea,
când vorbesc cu copiii trebuie să - şi aleagă cu grijă cuvintele atât de sugestive, speciale, unice, duioase,
ale frumoasei noastre limbi, limba română. Blândețea desăvârșește ceea ce clădesc ! Pentru a putea să
atragă un copil de partea bună a vieții, și pentru a- l ghida pe un drum frumos și favorabil pentru el, e
bine să renunțe la reproșuri, la a scoate în evidență ceea ce a facut mai puțin bine, sau să accentueze ceea
ce nu a făcut. Copilul trebuie să greşească acum când e copil ,deşi are nevoie şi de disciplină, de
organizare şi de reguli. Iar când regulile nu – i permit acest lucru şi în plus mai este şi pedepsit, apare
sentimentul de anxietate şi- i scade stima de sine. In locul pedepsei, părinţii trebuie să explice şi să-i arate
consecinţele comportamentului deplasat. Şi violența de orice fel este distrugătoare, fură frumusețea ce
constituie normalitatea copilăriei, secătuiește sufletele care au nevoie de iubire, blândețe și răbdare. Mai
ales că dependența copilului de mamă a fost înlocuită cu dependența de tabletă, telefon, iar relația de
atașament, s-a construit pe obiect și nu pe ființa cea mai dragă, asa cum era cu ceva ani în urmă. Fiecare
familie ar trebui să și stabilească un sistem de valori și principii sănătoase după care copilul să se ghideze
în viaţă.
Bibliografie:
F. Dolto, „Despre Educaţie în copilărie”
Daniel Goleman, „ Inteligența emoțională
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ
DRAGOMIR LAVINIA-ELENA, GPN SCURTEȘTI, BUZAU
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii:
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele
reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta
primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala
şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din
familie.
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul culturalistoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor
„şapte ani de-acasă”.
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate.
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la
şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.
Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele,
copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi
contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica
ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa
şi paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele.
Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum
tocmai ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil,
şi cei care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile
extreme are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce
este cunoscut generic drept „cei şapte ani de-acasă”.
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se
înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru
rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine
crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei
lui.
Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea
şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la
medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile
celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile,
credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.
Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
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Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp
– între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din
urmă.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAŢIONAL
IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. INV. PREȘC. - DRAGOȘ CORNELIA ALINA
Familia reprezintă microcosmosul în care viitorul adult se dezvoltă, cunoaște și se cunoaște
datorită medierii dintre familie si mediu. Educația se realizează atât prin intermediul procesului
instructiv-educativ, cât și în cadrul activităților extrașcolare, un rol foarte important fiind deținut de
familie. Între factorii educației, familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial deoarece,
în ordinea firească a lucrurilor, educația începe din familie, unde se formează "ceea ce este mai valoros
pe lume – omul de caracter". Familia își aduce contribuția în toate sectoarele educației, aici copilul
făcându-și "ucenicia" pentru viața, cea morala rămânând însă esențială prin substanța pe care i-o imprima
familia. Cunoașterea anumitor reguli și norme nu implică neaparat și definirea integrității, caracterului
unui om, ca urmare educația moral- civică trebuie să se desfășoare și dincolo de porțile grădiniței.
Educația civică presupune formarea unei gândiri critice și dezvoltarea unei atitudini conștiente de
sine și față de lumea din jur, prin folosirea unor strategii care să formeze deprinderi participative
(dialogare, argumentare, luare de decizii). Ca mediu social, familia reprezinta locul in care copilul este
ingrijit, educat, educatia in familie precedand-o pe cea institutionala. Copilul, in primii ani de viata este
dependent de parinti, iar acestia nu trebuie sa fie preocupati doar de latura fizica a ingrijirii lui,ci sa aiba
in vedere educatia psiho-sociala, coreland posibilitatile fizice cu cele psihice. Educatia în familie pune
bazele dezvoltarii psihice a copilului, iar educația sa la nivel psihic trebuie să urmareasca pas cu pas
evoluția fizica, urmărindu-se concomitent educația intelectuală, morală în scopul formării caracterului.
Cel mai important rol în evolutia psihică a copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la
aceasta vârstă, rolul exemplului este esențial;
De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizarii psihice a copilului. Primele impresii despre
lume si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din familie. Astfel, prin
comunicarea continua cu membrii familiei, el isi insuseste limbajul, care cu timpul devine un puternic
instrument al dezvoltarii sale psihice. Parintii vor fi atenti la felul cum pronunta copiii cuvintele, le vor
corecta vorbirea,le vor imbogati vocabularul, ii vor invata sa se exprime corect si coerent. Insusirea
vorbirii de catre copiii cu cei din jur. Parintii trebuie sa acorde o mare atentie intrebarilor copiilor,semn
sigur al dezvoltarii lor intelectuale, al manifestarii active a setei de cunoastere,al curiozitatii lor cu privire
la originea lucrurilor din jur. In familie copiii isi insusesc primele cunostinte,isi formeaza primele
reprezentari si dobandesc experiente morale. Parintii ii invata de timpuriu pe copii sa inteleaga ce este
"bine"si ce este"rau", ce este "permis"si ce este "interzis".Pentru unele fapte si actiuni, copiii sunt
incurajati si laudati, iar pentru altele sunt dojeniti de catre parinti.
In educarea copiilor, un rol foarte mare il are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei.
Ceea ce trebuie sa caracterizeze relatiile dintre parinti si copii este stima reciproca dintre membrii
familiei,dragostea parinteasca rationala fata de copii,consecventa si unitatea cerintelor pe care le
formuleaza părinții și ceilalți membri ai familiei față de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari
prin atitudinile și faptele lor, încât devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, părinții își iubesc
copii, le poartă de grijă, muncesc pentru ei și participă la toate bucuriile și supăăarile lor. Dar aceasta
dragoste nu trebuie să fie oarbă.
Părinții care se manifesta astfel față de copiii lor, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate
capriciile, nu se bucură de nici un fel de respect și autoritate în fata acestora.
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Experienta educatiei in familie arata ca acolo unde copii sunt scutiti de orice fel de griji si eforturi,
ei devin egoisti, nu-si iubesc cu adevarat parintii, se instraineaza de ei si nu le dau o mana de ajutor atunci
cand se intampla sa treaca prin unele incercari. O problema aparte a educatiei in familie o constituie
copilul unic. Nu e de mirare ca parintii concentreaza toata grija si dragostea asupra singurului lor copil.
Dar aceasta daruire afectiva pe deplin explicabila trebuie totusi supusa unui control rational. Parintii sunt
datori sa-i gaseasca copilului tovarasi de aceeasi varsta cu el. Ei nu trebuie sa-l "acopere", sa-l sileasca
sa-si petreaca timpul numai in preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alti copii,
inseamna a-l lipsi de bucuriile vietii. Nici un copil nu poate sa creasca sanatos, sub aspectul intelectual
si moral, daca nu se dezvolta in colectiv si prin colectivul de copii.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.
In concluzie educația din cadrul familiei este primordială și de o importanță covârșitoare în
evoluția și dezvoltarea copilului.
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FAMILIA ȘI CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
PROF. ÎNV. PRESCOLAR: DRAGOTOIU ANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NEGOMIR
GPN. RACI
Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și
formarea caracterului psiho-social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul
primește primele sfaturi și noțiuni educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi
de viață sănătoasă, în familie.
„Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate
acestea reprezentând bagajul lui educativ.
În educarea ,,puiului de om”,familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace
importante de educație și instrucție.
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.
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 a 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.
Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.
Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural cel mai favorabil
pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând 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.
Expresia ,,ai,respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi,
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este
considerată “culmea achizițiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică,
deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informaâii, de memorare și de însușiire a
diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.
Se numesc “cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.
Ce pot învăța copiii în cei șapte ani?
- deprinderi de autoservire;
- ordine;
- igienă;
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi;
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative;
- bune maniere și comportament în diverse situații;
- limbaj corect transmis;
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător
(este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit pentru
diverse fapte, etc);
- consecvența în realizarea unei sarcini;
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- concentrarea atenției;
- perseverența în realizarea uneri sarcini;
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.
Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:
- spiritul de competiție;
- altruismul;
- cooperarea;
- atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc.
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 )
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”.
Bibliografie:
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002
4.www.didactic.ro
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SPORTUL ÎN FAMILIE
PROFESOR DE EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT: DRAGU DORIN
LICEUL TEHNOLOGIC ,,DACIA” CARANSEBEȘ
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc,
învăţare, odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.
Practicarea unui sport îl face pe copil să arate mai sănătos și mai puternic decât semenii săi. În
plus, copilul poate atinge obiectivele propuse mult mai repede, fiindcă sportul educă disciplina.
Sportul are un impact pozitiv nu numai asupra sănătății copilului, ci și asupra abilităților sale
mentale. Dacă vi se pare că sportul vă va distrage copilul de la învățătură și îi va afecta negativ notele,
atunci greșiți. Copiii care practică în mod regulat sportul sunt întotdeauna mai calmi, le este mai ușor să
se concentreze la lecții. Sportul îi disciplinează nu doar la antrenamente, ci și la ore.
Un copil sportiv rezolvă diferite probleme cu mai multă încredere. S-a demonstrat că participarea
la evenimentele sportive crește respectul de sine și încrederea în forțele proprii. Succesul la concursuri
și premiile îl determină pe copil să accepte noi provocări, iar eșecul devine doar un pas spre victorie. Un
copil încrezător va întâmpina și depăși mai ușor dificultățile în viață.
Sportul și exercițiile fizice vă învață să vă relaxați și să priviți lucrurile într-un mod pozitiv. Este
o adevărată pastilă a fericirii. În timpului exercițiului, creierul eliberează endorfinele, hormonii fericirii,
care ne fac să ne simțim mai bine și să vedem lumea într-o lumină optimistă.
Activitatile fizice sunt excelente izvoare de sanatate si energie pentru orice varsta, iar practicarea
unor sporturi in familie ar trebui sa devina o obisnuinta, ba chiar o obligatie, pentru toata lumea.
Exerciţiile fizice nu sunt cruciale numai pentru a lupta cu bolile şi pentru a preveni accidentările
ci, în acelaşi timp, îmbunătăţesc somnul, starea psihică, creativitatea şi productivitatea.
Copiii care sunt mereu implicați în activități fizice nu vor fi niciodată pasivi la vârsta adultă, își
vor urma întotdeauna scopul și îl vor atinge. Sportul întărește corpul și echilibrează starea mentală a
copilului. Instruirea în grup îl va învăța pe micuț să comunice cu semenii săi, să devină mai sociabil și
să depășească barierele psihologice.
Așadar, sportul nu ajută doar la dezvoltarea fizică, ci și la cea psihologică și socială. Prin sport se
rezolvă atât problema obezității, cât și cea a concentrării sau anti-socializării.
Un copil care practică un sport se va dezvolta armonios, iar corpul sau va deveni puternic și va
avea imunitate crescută. Dar și mintea acestuia va simți efecte pozitive. De exemplu, un sport în echipă
va creste un copil sociabil, responsabil și fericit.
Bibliografie:
1. Dragnea A, Bota A., Teoria activităţilor motrice.Editura Didactică şi Pedagogică. R.A.,
Bucureşti, 1999;
2. Epuran M., Horghidan V., Psihologia educaţiei fizice, ANEFS, Bucureşti, 1994;
3. Zepca V., Kolomeicenco I., Igiena şi sănătatea. Chişinău, 1993.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
BAZA UNEI DEZVOLTĂRI SĂNĂTOASE A COPIILOR
PROF. DRAGU IONELA-DIANA
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CARANSEBEȘ
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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate,
deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament,
copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în
toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc,
învăţare, odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă
de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie
să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor
sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
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.
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.
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.
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
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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.
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.
Bibliografie:
1. Golu, M., Bazele psihologiei generale. Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002
2. Zepca V., Kolomeicenco I., Igiena şi sănătatea. Chişinău, 1993
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
PROF. INV. PRIMAR DRAGUȘIN MARIA MIHAELA
Un vechi proverb englezesc spune: „Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!”
Nu suntem singuri pe pământ! Trăim într-o comunitate. Indiferent de rasă sau de locul unde ne
aflăm, există reguli universale de comportament în societate, care implică o ţinută morală şi o prezenţă
fizică, în armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convieţuire, bazate pe respectul
reciproc.
Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne dezvăluie
mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul nostru.
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei
persoane într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici
au parte în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale
afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot
influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul
familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Politeţea - oglinda familiei
Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în
principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele,
să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat
care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de aşi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.
Educatia primita in familie
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se
înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
• Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul
nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
• Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină,
la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
• Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor.
Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici
pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un
copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor
specifice vârstei lui.
• Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea
şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la
medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile
celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale
celor de lângă noi.
• Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
• Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru
a o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că
recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect
şi demnitate.
• Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp
– între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din
urmă.

1015

Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări,
eşecuri şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l
insuflăm copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care
te-ai străduit să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că
soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul
personal, asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.
Gradinița, Școala sau oricare altă Instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de
acasă, acestea doar o pot perpetua.
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ROLUL FAMILIE ÎN EDUCAȚIA COPIILOR
PROF. ÎNV. PRIMAR, DRĂGUȘIN MARIANA
,,Cine închide ochii asupra anilor de educație din casă și-și pune nădejdea în minutele școlii, fără
să-și dea sema că scrisul, cititul și socoteala ajută numai jumătatea stângă a creierului, acela din capul
locului osândește copilul și-i primejduiește viitorul.” (Simion Mehedinți)
Familia a avut și are un rol important în creșterea și dezvoltarea copilului. În familie copilul învață
limbajul culturii în care trăiește, în familie deprinde normele morale, atitudinile și comportamentele
necesare pentru a se putea integra în societate.
O condiție absolut necesară unei dezvoltări armonioase este crearea unei atmosfere calde, a unui
climat caracterizat prin afecțiune și încredere. Copilul are nevoie de îngrijire, înțelegere și spijin în egală
măsură. Dezvoltarea echilibrată este condiționată și de implicarea ambilor părinți. Fiecare își are
contibuția sa și copilul știe la cine poate apela în rezolvarea unei situații. În general mamele sunt cele
mai implicate în creșterea și educarea copiilor de vârstă mică.
Prin activitatea pe care o desfășor de mulți ani, am observat că sunt variate moduri de a se implica
în educarea copiilor. Teoretic, fiecare părinte dorește binele pentru copilul său. Modul în care o face nu
este întotdeauna corect. Unii părinți, (poate și bunici) sunt prea grijulii, mereu alături de copii, disponibili
să îndeplinească și cele mai mici sarcini în locul lor. Sunt unii copii care la patru-cinci ani nu sunt capabili
să se îmbrace singuri. În clasele primare aud des elevi spunând ,,nu mi-a pus mama caietul, nu mi-a pus
blocul de desen,…” . În acest caz copiii nu au spirit de initiativă, nu au curaj să-și exprime propria părere,
nu au curaj să acționeze în vreun fel, au mereu nevoie de o aprobare din partea părinților. Copiii trebuie
obișnuiți de mici cu îndatoriri specific vârstei și statutului de elev. ,,Tot ce e pe lume are un rost anume”.
Acesta este un vers al unui cântec pe care-l cântăm des la școală și e important pentru fiecare copil să
înțeleagă mesajul. Alți părinți sunt prea severi, au așteptări mult prea mari de la copii, nu încearcă să se
apropie de sufletul lor, să le asculte părerea, consideră că doar ei au dreptate și copilul trebuie să facă ce
i se spune. În acest caz copiii suferă, sunt triști pentru că nu au parte de afecțiune, trăiesc cu teamă și
poate mai târziu vor deveni la rândul lor plini de asprime față de cei din jur. Sunt și situații când părinții
își schimbă atitudinea: uneori prea blânzi și îngăduitori, alteori mult prea exigenți. Mai sunt și situații în
care copilul este pus să ,,aleagă” între spusele mamei și ale tatălui. Părinții pot avea în același timp
atitudini diferite față de copil și păreri diferite față de o situație anume. În aceste cazuri copiii sunt
nelămuriţi, nehotărâţi cu privire la ce este bine şi ce este rău, având o comportare neechilibrată şi
oscilantă, neputând înţelege ce atitudine să ia în diferite ocazii. Părinții trebuie să ofere dragoste dar și
autoritate părintească și trebuie să fie modele vii, exemple bune pentru copiii lor.
Părinții și copiii lor trebuie să comunice sincer, deschis. Copiii să fie ajutați să înțeleagă că au
drepturi dar și îndatoriri așa cum au toți membrii familiei. Sunt anumite reguli și de respectarea lor
depinde bunul mers al activității. În această categorie intră și pregătirea temelor. E necesar pentru aceasta
să existe o bună organizare a timpului și stabilirea priorităților: întâi temele, apoi joaca. Ajutorul la teme
trebuie bine înțeles de părinți. Nu rezolvă părinții temele și copilul face transcriere. Orice mic efort al
copilului trebuie lăudat. Aceasta dă copilului o stare de bine, o mulțumire și încrederea în forțele sale, îi
dezvoltă spiritul de initiativă și independența.
La fel de important pentru dezvoltarea armonioasă a copilului este și modul de petrecere a timpului
liber. Părinții trebuie să găsească timp și pentru activități pe care copilul și le dorește, trebuie să ofere
copilului situații în care el să-și îmbogățească orizontul de cunoaștere. (vizite la muzee, la grădini
zoologice, spectacole pentru copii, să-i ofere pe lângă obișnuitele cadouri și cărți, ….)
O mare întrebare: oare câte familii au posibilitatea de a oferi copiilor cele necesare, câți părinți
mai au timp și pentru copii. Locurile de muncă, problemele vieții, neglijența uneori, lasă educația copiilor
pe ultimul loc.
Părinții și școala trebuie să sădească în sufletele copiilor bunătatea, omenia, prietenia, buna
cuviință și decența.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA ȘI IMPORTANȚA LOR IN ETAPELE
DEZVOLTARII ULTERIOARE
PROF. PT. INV. PRIMAR DROB CRISTINA
ȘCOALA GIMNAZILA„DR. E. RIGLER”, ȘTEFAN CEL MARE, NEAMȚ
Perioada preșcolară reprezintă o poate cei mai importanți ani în dezvoltarea copilului. În acest
răstimp de șapte ani, copilul, asemenea unui burete, absoarbe cu repeziciune tot ceea ce îi oferă mediul
înconjurător, imitând comportamentul adulților și însușindu-și atât vocabularul lor cât și anumite
obiceiuri. Această perioadă este crucială deoarece copilului îi lipsește, deocamdată, filtrul care să îi
permită să condamne sau să aprobe acțiunile adulților.
Copilul este deosebit de vulnerabil pe parcursul acestei etape întru cât tot ceea ce va învăța acum,
îl va însoți pe tot parcursul vieții. Tot ce îl va influența acum va avea un impact enorm. Tot ce îl afectează
acum, îl va marca, probabil, pe viață. Psihicul său este fragil, sensibil și nepregătit să înțeleagă și să
gestioneze anumite comportamente, gesturi și cuvinte care adulților li s-ar părea inofensive.
Având cunoștință de toate aceste aspecte, părinții trebuie să ofere o atenție deosebită copilului, în
special după ce acesta depășește perioada infantilă, fiind responsabili și adoptând o mină calmă,
răbdătoare și un comportament echilibrat. Astfel, vor oferi un exemplu sănătos pentru copilul care, în
primii ani, învață în cea mai mare măsură prin imitație. Un mediu în care toate problemele se rezolvă
prin discuții calme, raționale, în care acțiunile sunt motivate și explicate, în care cuvintele „mulțumesc”
și „te rog" sunt o obișnuință este mediul propice dezvoltării, care produce indivizii raționali și echilibrați,
atât din punct de vedere cognitiv, cât și emoțional.
„Cei șapte ani de acasă” este perioada în care educația civică este poate mai importantă decât
cunoștințele de bază însușite, deoarece îi pregătește pe copii pentru intrarea în mediul școlar, în care
trebuie să se adapteze la noi reguli, devenind tot mai responsabili de propriile acțiuni. De asemenea, tot
în această perioadă, copiii trebuie să deprindă un comportament adecvat și acceptat de societate, să învețe
că acțiunile lor au anumite efecte și că le pot produce disconfort altora, primind drept răspuns feedback
negativ. Părinții trebuie să se asigure că cei mici sunt pregătiți pentru a primi feedback din partea
celorlalți copii și adulți, că știu să interpreteze acest feedback, și, cel mai important, că se pot comporta
ca atare și adapta situațiilor, abordând anumite modificări comportamentale.
În concluzie, cei șapte ani de acasă au o importanță deosebită pentru integrarea socială a copiilor
și stabilirea relațiilor interpersonale viitoare, dar și pentru dezvoltarea armonioasă a copilului
șiinteligența să emoțională. Un copil care învață să își gestioneze propriile emoții, să le înțeleagă și pe
ale celorlalți, dar și cum să rezolve situațiile tensionate cu calm, se va transforma intr-un adult funcțional
și echilibrat.
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FAMILIA – ROLUL ŞI LOCUL ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL
ÎNV. DRUGĂ CONSTANŢA
LICEUL TEHNOLOGIC”GH. DUCA”,CONSTANŢA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MARIN SORESCU”
Venirea pe lume a unui copil coincide cu momentul începerii educaţiei sale. Aceasta începe în
familie, unde în mod obişnuit numim această perioadă “cei şapte ani de acasă”. Prezenţa, ca şi lipsa lor,
marchează destinul fiecărui om.
Astăzi se vorbeşte de educaţie la toate nivelurile.În procesul educaţional sunt antrenaţi factori
precum familia, şcoala, comunitatea. Contribuţia acestor factori este foarte valoroasă, însă, ponderea cea
mai mare a influenţei le revine părinţilor şi familiai în întregime. Mai mult, actul educaţional va ajunge
la maximum de eficienţă atunci când cei trei factori mai sus amintiţi îşi vor uni forţele.
Educaţia copilului în familie ocupă un loc primar şi primordial, iar rolul acesteia este fundamental.
În primii ani de viaţă atunci când sunt aşezate bazele personalităţii umane, familia reprezintă întreaga
societate a copilului. Acum află informaţiile iniţiale, îşi însuşeşte valorile, începe să descopere lumea şi
pe sine, acumulează şi simulează modele de comportament cara ulterior inflenţează personalitatea.
Părinţii sunt cei care arată copilului calea. Depinde de ei dacă puiul de om va alege calea cea bună sau
pe cea rea. Vârsta preşcolară este temelia educativă a întregii vieţi.
Mediul familial este cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltartea şi afirmarea copilului,
asigurând condiţii de securitate şi de protecţie fizică şi psihică. Aici se conturează concepţia despre viaţa
şi concepţia despre sine. Dacă în familie s-a vorbit despre cele sacre, despre adevăr, bine, frumos,
dragoste, respect, toleranţă, ci copilul a 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. Dar, nu de puţine ori, realitatea ne-a dovedit că există familii care nu sunt pe deplin
responsabile în ceea ce priveşte caracterul copilului.
Aceşti părinţi acuză lipsa de timp, grijile vieţii zilnice, problemele financiare, minimalizând rolul
lor de factor educativ. Posesia unui telefon mobil de ultimă generaţie nu poate înlocui o oră de joacă pe
care părintele o poate petrece împreună cu copilul său, sau o îmbrăţişare a acestuia. Părinţii trebuie să
pună la baza relaţiei lor cu proprii copii dragostea ( dragostea sufletească, încrederea, înţelegerea),
răbdarea, încurajarea şi exemplul (mai ales propriul exemplu).
Deseori, din cele mai bune intenţii, unii părinţi ajung la efecte contrare celor dorite deoarece
folosesc un stil educativ greşit. Cele trei erori principale care derivă din stilurile parentale şi conduc la
efecte opuse aşteptărilor sunt următoarele: asprime exagerată (care îl determină pe copil să se închidă în
sine sau să se revolte), descurajarea şi umilirea ( care îl demobilizează pe copil în plan intelectual, volitiv
şi afectiv), lipsa explicaţiei morale şi a colaborării cu copilul (care afectează educarea şi manifestarea
corectă a liberei voinţe).
Un bun părinte face tot cee ace este bine pentru copilul său, răspunde tuturor necesităţilor,
indiferent dacă locuieşte împreună cu acesta sau separat. Nevoile pe care un bun părinte este dator să le
satisfacă copilul său sunt:
• nevoi fizice de bază ( adăpost şi căldură, hrană şi odihnă, îngrijire şi igienă, securitate fizică şi
emoţională);
• nevoi afective (admiraţie şi tandreţe, atenţie şi observarea comportamentelor, aprobare,
comunicare, colaborare);
• stimularea potenţialului înnăscut ( încurajarea curiozităţii, imaginaţiei şi creativităţii);
• responsabilizare, direcţionare şi control ( disciplină şi control);
• independenţa;
J. Pearce consideră că formarea caracterului copilului este influenţată de trăsăturile pozitive sau
negative proprii părinţilor lor. Dintre trăsăturile pozitive amintim: căldura şi afecţiunea; stabilirea clară
a limitelor; acceptarea neajunsurilor, capacitatea de a fi previzibil; fermitatea, stabilitatea;
respectarea individualităţii; recunoaşterea calităţilor. Pe de altă parte există şi trăsături negative:
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răceala şi ostilitatea; îngrijirea insuficientă; indiferenţa faţă de nevoile copilului; neglijarea,
respingerea; incapacitatea de a fi previzibil; lipsa de respect şi superioritatea.
E important de precizat că nu e de ajuns ca doar unul dintre părinţi să aibă trăsături pozitive, ci
amândoi. Mai mult, între părinţi trebuie să existe înţelegere şi acord în toate problemele pe măsură ce
apar în procesul educării.
Modelul( exemplul) în educaţie este unul dintre cele mai eficiente mijloace. Este esenţial ca acesta
să fie unul pozitiv şi utilizat cu pricepere. Importanţa exemplului pozitiv în procesul de educaţie se
bazează pe tendinţa înnăscută a copilului de a imita. Incontestabil, pentru copil, părinţii constituie
primele modele de viaţă şi comportament.
Mai târziu sfera de influenţă a exemplelor educative se extinde, copilul găsindu-ţi modele de viaţă
în rândul educatorilor, profesorilor, cunoştinţelor pe care le respectă şi care se bucură de prestigiu.Atunci
când în mediul lui de viaţă copilul nu găseşte modele satisfăcătoare, le caută în literatură, teatru, film sau
alte surse. Pentru reuşita acestui proces de educaţie este necesar ca ei, părinţii, să cunoască foarte bine
domeniile de interes ale copiilor, să le supravegheze aceste activităţi pentru a putea să-i îndrepte spre
modelele pozitive, de urmat.
Modelele de conduită oferite de părinţi, calitatea afectivă a căminului familial generează condiţii
propice pentru formarea şi afirmarea unei personalităţi apte a se integra eficient în societate, respectând
normele şi legile acesteia.
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DESPRE ,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASA”
AUTOR: DRUGĂU GEORGETA
Intâlnim adeseori și în diferite contexte expresia ,, cei șapte ani de-acasă” . Desigur fiecare are
propria poveste, însă, indiferent de poveste și context, totul are legătură cu ,,cuibul părintesc” în care
fiecare dintre noi am deschis ochii și am privit cu curiozitate lumea din jurul nostru.
De-a lungul timpului s-a demonstrat că educația copilului începe încă din prima zi de viață iar
primele modele de la care învață ( prin imitare) sunt cei din familie. Mediul in care copilul trăiește are
un rol hotărâtor în dezvoltrea bio-psiho-motrică.În sânul familiei copilul își formează primele atitudini,
comportamente și abilități, fiind influiențat de mai mulți factoriprecum: hrană, ingrijire medicală,
condiții favorabile (atmosferă calmă/afectivă). Incă de mic copilul învață să respecte unele reguli și
învață să-I asculte și să-i respecte pe cei mai mari (adulti/părinți) deoarece ,,ei știu mai bine”, în idea că
toți părinții își doresc să- i protejeze pe cei mici.
Expresia ,,cei șapte ani de-acasă” vizează responsabilitatea părinților de a le ghida primii pași
copiilor, de a fi ei înșiși un model demn ,care să îl învețe pe cel mic regulile de bază de integrare în
societate: sa salute, să fie correct, să nu mintă, să nu fure, să îsi iubească și ajute semenii, să aibă încredere
în forțele proprii, să fie curajos,etc
Într-o societete în continuă schimbare ca a noastră valorile morale ale societății au rămas puțin ,,în
umbra” fiind înlocuite cu goana după imagine, posibilități financiare, în detrimentul educației morale și
a respectului de sine.
Generația actuală are un acces ,,bolnăvicios” la internet și mass-media, acest lucru având o
influiență negativă în special asupra celor mici.Parinții sunt tot mai ocupați și nu petrec ,, timp de calitate
cu copilul”.
Comunicarea dintre părinți și copiii este foarte importantă . Copiii pot căpăta încredere în propriile
forte dacă știu că îi au alături pe cei dragi și sunt sprijiniți. Copiii trebuie să poată vorbi liber cu părinții
să-și exprime părerile, temerile și șă ceară sprijin șau explicații.
Odată cu intrarea copilului în grădiniță acesta poate fi ușor dezorientat sau se poate simți chiar
abandonat.De aceea, copilul trebuie pregătit pentru acest moment prin discuții despre ceea ce se face în
grăiniță, ce poate învăța acolo ,etc
Intrarea copilului în grădiniță nu înseamnă transferarea responsabilității părinților în sarcina
educatoarelor. Colaborarea dintre părinte –copil- educator este foarte importantă pentru integrarea cu
succes a copilului în grădiniță.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său,
deoarece:
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una realăşi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR IONEL ALINA-DANIELA
EDUC. DRUȚU ALINA-PETRONELA
GRĂDINIȚA CU PP „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” DOROHOI
“Copilăria este o stare fără vârstă, ea ține de infinit, este singura felie ce topește întregul univers
înconjurător.” Petre Sălcudeanu
Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci și prin complexitatea ei,
prin noutățile pe care le realizează și le prognozează, pune în fața oamenilor de toate vârstele, noi și noi
probleme de ordin economic, cultural, științific etc. Acestei societăți trebuie să-i facă față copilul de
astăzi și familia sa. Educația, sub toate formele ei, este chemată să găsească soluții prin care omul să se
adapteze rapid și eficient la societatea viitorului. Cunoașterea particularităților dezvoltării personalității,
a factorilor care contribuie la desăvârșirea acesteia, a problemelor pe care le ridică ea, contribuie în mare
măsură la găsirea unor soluții adecvate.
În prezent construcția celor „șapte ani de acasă” este un proces îndelungat, proces în care avem
nevoie de parteneri. Proces în care trebuie să fim conștienți de importanța contribuției fiecăruia dintre
noi, ce știm să facem și ce putem face pentru a reuși împreună.
Pentru a fi un părinte bun, nu există un standard care trebuie îndeplinit.
Părinții nu trebuie să uite că și ei au fost copii, iar copiii - că părinții le doresc totdeauna numai
binele. Trebuie instituită o permanentă comunicare între părinți și copii, deoarece copiii nu au maturitatea
necesară, nu cunosc pericolele unui pas greșit,
Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima
parte a copilăriei. Rolul părintelui este acela de a fi educatorul copilului său. Regulile de comportament
şi educaţie oferite în primii şapte ani de viaţă ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult,
perioadă în care copilul dovedeşte sensibilitate, mobilitate si o mare putere de acumulare și asimilare de
cunoştinţe. Potenţialul afectiv-volițional este în creștere, înclinațiile și aptitudinile se conturează în
această etapă.
Familia oferă copilului primele informații despre lumea ce-l înconjoară, primele norme și reguli
de conduită, dar și climatul socio-afectiv necesar satisfacerii trebuințelor și dorințelor sale. “Pecetea pe
care părinții o lasă asupra structurii și profilului spiritual-moral al personalității propriilor copii se
menține toată viața” (M. Golu). Acest tip de relație este hotărâtoare în devenirea personalității nu numai
prin faptul că ea este primordială și se menține pe toată durata vieții (cu intensități diferite), dar și prin
faptul că familia mediază și condiționează comunicarea și interacțiunea cu celelalte componente sociale.
Ambianța familială influențează temperamentul copilului. Dacă în casă este bună înțelegere și
veselie, temperamentul copilului va lua un aspect calm și de bună dispoziție. Cu cât copilul ester mai
mic, cu atât este mai influențat de mamă. După 5 ani, tatăl trebuie, prin autoritatea lui, să intervină mai
activ, copilul înregistrând în mod subconștient toate stările lor sufletești.
Personalitatea copilului începe să se manifeste de la vârsta preșcolară. Exemplele bune din viața
familială vor influența în mare măsură comportarea lui psihică.
După intrarea copiilor la grădiniță, 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. De altfel, funcția socio-educativă a familiei nu încetează toată viața, căci și atunci când au
ajuns adulți și și-au întemeiat o familie, părinții îi consideră tot copiii lor și pot, oricând, să-i ajute.
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Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie
solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut
iniţial.
Important este să nu uităm nicio zi că sarcina noastră, a părinților și a educatorilor, este aceea de a
ajuta copilul să-și dezvolte propriile capacități și, mai puțin, să ne atingem propriile obiective.
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR DUGULEANA ILEANA
ŞCOALA GIMNAZIALA NOVACI
Odată cu intrarea copilului ȋn şcoală, sarcinile familiei se extind. “Acum familia susţine, lărgeşte
şi adânceşte acţiunile educative ale şcolii şi ale altor instituţii specializate, iar şcoala se sprijină neȋncetat
pe experienţa de viaţă a copilului dobândită ȋn familie şi ȋn alte ȋmprejurări ale vieţii sale”(Iosifescu
Ş.,”Elemente de management strategic şi proiectare”, Ed.Corint, Bucureşti, 2000, pag.12).
Şcoala şi familia trebuie să colaboreze, adică să se pună de acord ȋn ceea ce priveşte modalităţile
de realizare a scopului urmărit.
“Mediul familial ȋl satisface pe copil ȋn măsura ȋn care corespunde trebuinţelor sale elementare,
adică ȋn măsura ȋn care este un mediu afectiv şi protector, dublă condiţie indispensabilă pentru ca fiinţa
tânără să ȋnveţe să se construiască pe sine, să se situeze ȋn raport cu ceilalţi, să se polarizeze din punct
de vedere sexual, efectuând fără pericol primele sale experienţe sociale şi sentimentale” ( Moisin A.,
“Părinţi şi copii”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995, pag.24).
Formarea personalităţii se realizează şi se consolidează “ȋn urzeala relaţiilor de comportament cu
persoanele ȋntâlnite zilnic, cu modul lor de a explica, de a comanda, de a cere, de a exprima sentimente,
preocupări, preferinţe”(M.Peretti).
Părinţii trebuie să conştientizeze că un climat destins, senin, răbdarea şi calmul ȋl fac pe copil să
se simtă ȋn siguranţă. A. Berge spunea: “Pentru a educa un copil trebuie mai ȋntâi şi fără ȋncetare să te
educi pe tine”(Berge Andre “Mediul familial” ȋn “Psihologia copilului”, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1981, pag.38).
Copilul este produsul a ceea ce ȋnvaţă. Inteligenţa, activitatea şi ȋntinderea aptitudinilor sale sunt
o reflectare a mediului său, deci a dascălilor săi. El trebuie stimulat ȋn permanenţă pentru a-l ajuta să se
acomodeze cu situaţia de a ȋnvăţa şi de a depăşi cu bine această sarcină care-i revine. Copilul trebuie să
ȋnveţe pornind de la mediul apropiat, de la jocurile de copii, de la observaţiile proprii.
Răspunderea cea mai mare ȋn pregătirea copilului pentru şcoală o poartă părinţii, dar şi grădiniţa.
Aici, copilul ȋnvaţă cunoştinţe noi, dar ȋşi formează şi deprinderi. Adaptarea copilului la şcoală este un
test al viitoarei sale adaptări de adult. De aceea el trebuie ajutat cu mult tact să treacă peste acest test.
Una din condiţiile reuşitei este respectarea unui regim de muncă şi viaţă corespunzător: organizarea
programului zilnic de muncă, de odihnă şi a timpului liber.
W.Huber subliniază că ”a-l asculta pe copil, a căuta să-l ȋnţelegi, a-l accepta din punct de vedere
afectiv, adică a-l iubi indiferent de ceea ce descoperi greşit ȋn actele sau ȋn caracterul lui, nu ȋnseamnă a
asista pasiv, resemnat la modul defectuos ȋn care evoluează copilul, după cum nu ȋnseamnă nici a-l
supune unor constrângeri aspre, aplicate ȋn numele unui ideal de perfecţiune”
( Huber, W., Psihoterapiile”, Ed. Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti, 1997, pag.104).
A educa nu ȋnseamnă a prefabrica oameni după un model, ci a elibera ȋn fiecare om calităţile
existente ȋn stare latentă, permiţându-i astfel să-şi pună ȋn valoare tot ceea ce ȋnseamnă talent, abilitate
şi imaginaţie creatoare.
Personalitatea reprezintă un ansamblu de procese, funcţii şi tendinţe interne de care dispune un
individ ȋntr-o manieră nesimulată, nemascată şi care sunt foarte caracteristice, reprezentative pentru sine
ȋnsuşi, indiferent dacă ȋn existenţa sa le cunoaşte, le acceptă, le exteriorizează sau nu.
Formarea personalităţii este un proces complex, construit ierarhic, pe niveluri, cu diferenţieri de
la o componentă la alta, dar caracterizată de o armonie proprie fiecărui nivel.
Erikson vede dezvoltarea ȋn patru stadii:
a) stadiul oral-senzorial (0-1 an), copilul este total dependent de alţii, ȋn special de mamă. În acest
stadiu gura are o importanţă vitală.
b) stadiul muscular-anal (1-3 ani) caracterizat prin autonomie, ȋndoială, ruşine. În al doilea şi al
treilea an de viaţă copiii sunt capabili să facă multe acţiuni singuri.
c) stadiul locomotor-genital (2-5 ani) ȋi sunt caracteristice iniţiativa şi sentimentul de vinovăţie. În
acest stadiu iniţiativa copilului a crescut mult. Abilităţile motorii şi mentale ale copilului au devenit mai
dezvoltate.
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d) stadiul de latenţă (6-11 ani) este caracterizat de silinţă şi inferioritate. În acest stadiu lumea
copilului este considerabil lărgită ȋn măsura ȋn care este expusă la noi experienţe. Atât la şcoală cât şi
acasă el ȋşi dă silinţa, ȋncepe să muncească, pentru a obţine recunoaştere.
Deşi părinţii nu sunt calificaţi pentru activitatea de instruire, ei pot să-şi supravegheze copiii mai
atent decât pot fi supravegheaţi de ȋnvăţător. Copilul este obiectul grijii părinţilor şi orice greşeală face
poate fi mai repede corectată. Părinţii trebuie să ştie că zestrea nativă a copilului se dezvoltă ȋn mediul
fizic activ şi ȋn mediul social propice. Schimbarea mediului poate conduce la schimbări ȋn ceea ce ȋnvaţă
copilul, dar şi ȋn capacitatea sa de a ȋnvăţa.
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.
Bibliografie:
1. Berge Andre “Mediul familial” ȋn “Psihologia copilului”, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1981;
2. Bunescu Ghe., Alecu G., Badea D.-“Educaţia părinţilor.Strategii şi programe”, E.D.P.,
Bucureşti, 1997;
3. Ecaterina Adina Vrasmas-“Consilierea şi educaţia părinţilor”, Ed. Aramis, 2002;
4. Huber, W., Psihoterapiile”, Ed. Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti, 1997
5. Iosifescu Ş.,”Elemente de management strategic şi proiectare”, Ed.Corint, Bucureşti, 2000;
6. Moisin A., “Părinţi şi copii”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1995;
7. Nica I., Ţopa L.-“Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I” E.D.P., Bucureşti, 1974;
8. Stoian M.-“Abecedarul părinţilor”, E.D.P., Bucureşti, 1972.
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA TIMPURIE A COPILULUI
EDUCATOARE DULGHERIU MARIA
GPP „PINOCCHIO„- STRUCTURĂ GPP „LICURICI”, FĂLTICENI
Calitatea educației, a îngrijirii și protecției copilului de la naștere până la 6/7 ani depinde de noi,
toți cei care interacționăm cu copiii, zi de zi: părinți sau educatori, consilier școlar sau asistent medicaltoți acționând coerent și având în atenție permanentă copilul și particularitățile lui.
Familia este primul grup social (mediul primar de socializare) din care face parte copilul. Mediul
în care copilul se naște, trăiește, primii ani ai vieții, se dezvoltă și se formează pentru viață îl oferă
familia. Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambianța și climatul
acesteia și de înclinația către imitație a copilului, se adresa părinților:„Nu trebuie să faceți în fața
copilului nimic din ceea ce nu vreți să imite”.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce privește dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoțional, moral și spiritual- estetic.
În ceea ce privește dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viață,
hrana, îmbrăcămintea, trebuie să-i ferească de pericole, să le asigure condiții și spațiu propice pentru joc,
învățare, odihnă, mișcare și să le supravegheze și să întrețină starea de sănătate optimă.
În ce privește dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care își
însușește limbajul. Volumul, precizia limbajului și corectitudinea exprimării copilului depind de munca
depusă de părinți și de restul familiei în această direcție. Ca prim factor de educație, familia oferă
copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale,
obiecte, mediul în care trăiește, despre ocupațiile oamenilor). Familia ar trebui să se ocupe și de
dezvoltarea proceselor intelectuale ale coppiilor. Ea trebuie săle dezvolte spiritul de observație, memoria
și gândirea.
Pentru dezvoltarea inteligenței emoționale a copilului, viața de familie constituie prima lui școală.
În acest mediu copiii învață să se cunoască,învață cum să se simtă față de ceea ce i se intâmplă și cum
reacționează ceilalți la sentimentele lui, experimentează și recunoaște o gamă de sentimente și învață ce
posibilități de reacție există, învață să-și exprime speranțele și temerile. Tot în familie copilul își
formează primele atitudini față de lumea din jur, de care vor depinde atât reușita lor școlară, cât și, mai
târziu, cea de viață.
Pentru educația morală ți formarea caracterului, familia este de asemenea, primul mediu în care
copilul își construiește scara de valori și își formează cele mai importante deprinderi de comportament:
respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea,grija față de
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lucrurile încredințate. În realizarea acestui tip de educație, modelul parental este foarte important pentru
copil.
Educația artistic-estetică și înțelegerea valențelor spirituale ale umanității trebuie să vină în
completarea celorlalte tipuri de educație, pentru a stimula creativitatea copilului și a-l ajuta să treacă de
la o înțelegere a lumii axată pe propriile nevoi și plăceri la o înțelegere mai completă a lumii, a
universului și a resorturilor profunde care guvernează viața în ansamblul ei și în societatea umană.
Dacă între membrii unei familii nu există relații de înțelegere, respect, întrajutorare, dacă membrii
familiei nu trăiesc în armonie, nu duc o viață cinstită, onestă, dacă opiniile celor doi părinți și ale
celorlalte persoane care au în grijă copilul,referitoare la educația copilului nu sunt convergente, dacă
unul sau ambii părinți nu constituie un bun exemplu, dezvoltarea copilului are de suferit.
BIBLIOGRAFIE:
1. Bunescu, G., Alecu, G., Badea, D., 1977,”Educația părinților, Strategii și programe”, EDP,
București;
2. Ionescu, M., Ciucureanu, M., Preda, V., 2004, ”Centrul de resurse pentru părinți din
învățământul preșcolar”, Editura Mark Link, București;
3. Vrășmaș, E., 2002, ”Consilierea și educația părinților”, Editura Aramis, București;
4. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, P.R.E.T., 2008, ”Educația timpurie și specificul
dezvoltării copilului preșcolar”, București.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR DULIGA ILEANA
LICEUL TEHNOLOGIC ROȘIA DE AMARADIA, JUDEȚUL GORJ.
Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci și prin complexitatea ei,
prin noutățile pe care le realizează și le prognozează pune în fața oamenilor de toate vârstele noi probleme
de ordin economic, cultural, științific. Acestei societăți trebuie să-i facă față copilul de astăzi și familia
sa.
Educația sub toate formele ei este chemată să găsească soluții prin care omul să se adapteze repede
și eficient la societatea viitorului.
Cunoașterea particularităților dezvoltării personalității, a factorilor care contribuie la desăvârșirea
acesteia, a problemelor pe care le ridică ea, contribuie în mare măsură la găsirea unor soluții adecvate.
Considerând că „familia constituie un noi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală
influențează armonia fiecărei dintre părți” (A. Berger).
Relațiile de filiațiune, având o determinare genetică, se desfășoară în trei niveluri:
• primar: părinți - copii;
• secundar: relații între frați;
• terțiar: bunici - nepoți.
Familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, format pentru societatea din care va
face parte.
Familia reprezintă matricea primordială a culturii omenești. În sânul familiei se trezesc și încep să
se dezvolte puterile latente ale sufletului personal. Aici începe copilul să iubească, să creadă și să se
sacrifice. Tot aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său. se descoperă în sufletul copilului
sursele principale ale fericirii sau nefericirii lui viitoare. Aici devine copilul un om mic din care mai apoi
devine un om cu o mare personalitate. Totul se începe și se învață mai întâi în familie. „Dacă copilul nu
învață să iubească în familie, atunci unde învață să iubească?”. Dacă nu s-a desprins încă din copilărie
să caute fericirea tocmai în fericirea reciprocă, în ce porniri rele și vicioase o va căuta când va ajunge la
vârsta maturității. Copiii preiau totul și imită totul.
Condiția ca un copil să primească o educație corectă o reprezintă capacitatea părinților de a o face,
și în același timp, intensitatea și sinceritatea iubirii părinților. Dar asta înseamnă că orice copil care nu a
primit o educație aleasă este condamnat la un eșec social și spiritual? Se pare că aceasta depinde de
puterea de autoeducare a copilului, dar și de persoanele cu care intră în contact.
Responsabilitatea unui părinte în ceea ce privește educația copilului său este titanică.
Situațiile apărute de neadaptare socială, depresie, dependență, persuasiune, sinucideri din rândul
tinerilor, au ca substrat lipsa educației familiale corecte, sănătoase.
Un copil care nu a primit o educație corectă va avea de suferit la maturitate sau poate toată viața
dacă nu are un caracter puternic nativ prin care să se autoeduce. Lacunele relaționale și toate problemele
interioare ale omului sunt în mare parte o consecință a unei educații familiale defectuoase.
Un copil crescut de niște părinți care nu au avut timp să vorbească cu el, să îi asculte problemele,
să-l încurajeze la nevoie, să-i ofere afecțiune se va adapta greu la condițiile actuale ale societății în care
trăiește.
Direcția spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul unde s-a format idealul său.
Idealul copilului se formează din copilărie până la adolescență.
Cu alte cuvinte, când relațiile dintre părinți au fost armonioase, idealul adolescentului includea un
model care le semăna.
Comportamentele copiilor se învață prin observarea unor modele în familie sau societate.
Orice țipete, orice cuvinte murdare îl spurcă deja pe copil, se întipăresc deja în inima lui încă din
pântecul mamei imaginile viciilor și ale patimilor.
Comportamentul plin de afecțiune al mamei este important pentru formarea sentimentului de
comuniuni sociale; El favorizează comunicarea, colaborarea și actele altruiste.
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De aceea educația începe din momentul conceperii copilului. Din pântece mama va avea grija săi transmită copilului sentimente de liniște și afecțiune.
Părinții trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproșabilă, de integritate și
educație aleasă, ca astfel copiii să-i poată urma, avându-i ca modele. Căldura din familie educă mult mai
bine decât orice cuvinte.
Felul în care părinții se raportează la copii, afectează, în mod dramatic, modul în care se va raporta
copilul la societate.
Bibliografie:
1. Bogdea D., Saca S., etc. Educația pentru familie, revista „Didactica Pro”, nr. 2 (12) 2002
2. Narly C., Pedagogie generală, București, 1996
3. Cuzneţov L., Etica educației familiale, Chișinău, 2000.
4. Allport G., Structura şi dezvoltarea personalității, București, 1981
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EDUCAȚIA NONFORMALA ȘI INFLUENȚA ACESTEIA IN
DEZVOLTAREA INDIVIDULUI
PROF. DUMA IOANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, TÎRGU-MUREȘ
Printre regulile universale de conduită, minoră ori matură, expresia „cei șapte ani de acasă” e
folosită ca o evaluare de la naștere și până la moarte.
Ce înseamnă de fapt această vârstă de șase-șapte ani. E vorba de acumulări de comportament la
care mama e actorul principal, tata fiind mereu ocupat cu alte activități. Din moși străbuni mama este și
va rămâne cea responsabilă de modul cum cei șase-șapte ani se vor implementa în conduita viitorului
adult. Niciodată tata nu e vinovat pentru abaterile de la conduita normală a copilului, ci mama e cea
responsabilă și va fi și pe mai departe pentru că de la ea copilul ia primele priviri de încredere, primele
atitudini față de cei prezenți permanent sau ocazional.
Cei șapte ani de acasă? O sintagma cu conotații de educație decisivă, parcă alții nu ar mai contribui
la educația individului. El nu e claustrat în cei șapte ani de acasă, el poate fi schimbat în atitudine și în
comportament, în funcție de mediul și de educația școlară. Așa cum baza cunoștințelor decisive este pusă
la nivelul învățământului primar, după unii, sau la nivelul gimnazial, după alții, educația familială nu se
rezumă doar la cei șase-șapte ani, dar această perioadă poate fi luată ca un model de evaluare, dar nu
decisiv, pentru că după această perioadă urmează ani în care alte domenii influențează, alți factori
contribuie la dezvoltarea intelectuală, profesională, socială a tânărului.
Oricum cei șapte ani de acasă e baza prin care părinții sau bunicii își prezintă produsul educativ
după posibilitățile lor, adevărat fiind că, astăzi, funcționează dictonul “cioara nu știe cât puiul ei”.
Ne întrebăm de ce nu cei 14 sau 18 ani de acasă? Pedagogii asimilează această perioadă cu
acumulările de bază, ele fiind determinate de prezența permanentă a fraților mai mari sau a bunicilor.
Evoluția societății pe toate planurile face din această perioadă de șase-șapte ani doar un mod de
continuitate strămoșesc în ceea ce privește educația copilului. E bine ca această sintagmă să fie
menționată de câte ori se ivește ocazia pentru că e pornirea în viață și ca să ajungi bine la final,trebuie să
pornești bine de la start.
Pot să afirm cu ceritudine că la cei șase-șapte ani de acasă au contribuit în ceea ce privește educația
părinții, bunicii, dar și educatoarele, învățătorii și profesorii întâlniți în diferite trepte ale învățământului.
E vorba de epoci diferite, de condiții diferite și de responsabilități diferite.
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV
PROF. DUMA MIRELA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,EFTIMIE MURGU”LUGOJ, TIMIȘ
Familia constituie cea mai veche instituție creată de om de-a lungul existenței sale, reprezentând
o formă de comunicare umană ale cărei relații între membrii săi permit evoluția societății.
Familia este cea dintâi școală a copilului și contribuția pe care o aduce la educația acestuia poate
favoriza sau îngreuia acțiunea educativă a școlii. În familie se pun bazele comportării copilului în
societate, respectul față de părinți și de alți oameni, politețea, grija față de copiii mai mici și ocrotirea
acestora, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire, dragostea față de muncă, natură, patrie. Exemplul
personal al părinților și îndrumarea permanentă a comportării copilului sunt principalele mijloace care
ajută la realizarea acestora.
Un părinte poate fi mai bun decât altul, dar toți au nevoie de sfaturi și sprijin pentru a preveni
conflictele din viața de familie, pentru a fi un bun exemplu pentru copii. Informarea părinților despre
efectele propriilor comportamente asupra copilului de către specialiști în domeniul educației poate
contribui la prevenirea efectelor negative ale acțiunilor lor educative.
Implicarea părinților în activitățile școlii trebuie să fie una dintre prioritățile învățământului actual.
Contribuția părinților la efortul formativ al școlii se poate regăsi pornind de la prezența în toate tipurile
de activități(curriculare, cultural-artistice, sportive, consultative etc.) și ajungând până la plasarea ca
public amorf pentru reprezentațiile școlare ocazionale.
Nevoia de a forma o echipă între cadrele didactice, elevi, părinți și autoritățile comunității în
vederea corelării acțiunilor influențelor educative este justificată pe de-o parte de tendința de
aotoinvestire cu responsabilitate a părințolor preocupați de viitorul copiilor, iar pe de altă parte, de
cumularea de către școală a atributelor socializatoare proprii unor instituții inactive la nivel local.
În fiecare an școlar am antrenat părinții în realizarea acțiunilor educative specifice în următoarele
direcții:
- activarea comitetului de părinți prin implicarea în elaborarea, implementarea și monitorizarea
planului de dezvoltare al școlii/C.E.A.C;
- identificarea părinților voluntari care să sprijine derularea eficientă a acțiunilor
educative(Proiectul ,,Învățăm să dăruim”, ,,Împarte-Educă-Donează”, „Prevenirea Traficului de
Persoane”în cadrul proiectului„Improving parenting and child participation: facilitating transition from
lower to upper secondary education - National Parenting Level”, ,,Impreună pentru viitor”;
- organizarea tematicii și a programului de consiliere pentru părinți, inițierea unor programe de
educație pentru părinți ,,Educăm așa!”
- implicarea părinților în activități administrative;
- antrenarea părinților în procesul instructiv-educativ (,,Modelul meu de viață”, ,,Dascăl pentru o
oră!”;
- stimularea părinților în asistarea copiilor
La începutul fiecărui an școlar ofer părinților câteva sfaturi sub forma unor îndemnuri:
,,Învață să-ți asculți copilul!”/,,Fă-ți timp pentru copilul tău și fii gata să-i oferi ajutorul!”/,,Fii
răbdător și maleabil!„/,,Acceptă-ți propriul copil și discută cu el cât mai mult!”/,,Exprimă-te clar și
hotărât!”/,,Nu-ți jigni copilul!”
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR DUMBRĂVEANU LAURA NADIA
LICEUL TEORETIC FILADELFIA SUCEAVA
MOTTO: „Familia reprezintă primul model al copilului”. (C. Păunescu, D. W. Winnicott)
Societatea contemporană a adus o nouă percepție a influenței pe care o are familia asupra formării
personalității copilului. Deși s-a știut dintotdeauna că familia este un factor determinant al acțiunii
educative, astăzi se constată că cele mai importante reguli ale familiei sunt cele care determină ceea ce
înseamnă a fi o ființă umană.
Se știe că familia este nucleul societății, care are funcții biologice, psihologice, sociale, economice,
culturale, educative. Ca grup social, familia se deosebește de alte grupuri sociale prin: forma de
organizare, relațiile dintre membrii săi, scopurile și atribuțiile pe care le are.
Din punct de vedere educațional, familia are rolul principal în formarea personalității copilului,
influența ei este multilaterală si deosebit de adâncă. Urmele acestei educații rămân pentru întreaga viață,
familia fiind cea dintâi școală a copilului și contribuția pe care o aduce la educația acestuia poate favoriza
sau ingreuna acțiunea educativă a școlii. ”Cei șapte ani de acasă” își pun amprenta pe personalitatea
viitoare a copilului.
Nu există domenii ale educației multilaterale a copiilor în care familia să nu-și auca o contribuție
de seamă. Legăturile afective dintre copii și părinți, atmosfera de dragoste și atașament care unește pe
membrii familiei, îndrumările date la timp și cu răbdare, interesul pe care fiecare părinte îl are de a face
o educație aleasă copilului său explică influența adâncă pe care o are familia. Totuși însușirea
cunoștințelor in familie are un caractewr nesistematizat, spontan, uneori eronat. Nu toți părinții se pricep
să îndrume corect copiii, să adopte o atitudine potrivită față de aceștia. De aceea este necesar ca educația
primită de copii în familie să fie corectată și desăvârșită prin influența școlii,, instituție specială, cu
personal calificat pentru instruirea și educarea tinerilor.
Condiția de bază care asigură succesul în munca educativă este ca familia să fie un colectiv
sănătos, cu principii morale sănătoase, cu autoritate bazată pe respect și cu o atitudine corecta a părinților
față de copii. În această privință este bine să se evite extremele: nici severitate prea mare, nici iubire
excesivă, nici dăscăleală continuă, nici prea mare independență de timpuriu, nici rigiditate, nici
intimitate. Copilul trebuie să simtă în atitudinea părinților că aceștia îl iubesc, îl respectă, dar că nu-i vor
îngădui orice comportare, orice capriciu.
Spiritul de imitație este puternic la copii. De aici grija deosebită pe care trebuie să o aibă părinții
pentru comportarea lor. Nimic nu scapă neobservat de ochiul copilului. El înregistrează ceea ce vede și
caută să imite. Părinții îi educă pe copii nu doar prin ceea ce spun cu intenția de a-i îndruma sau prin
ceea ce le arată înadins pentru a fi efectuat și de către copii. Părinții îi educa prin întreaga lor comportare.
În ultimii ani, educația este privită altfel. Nimic parcă nu mai merge cum trebuie. Problemele
copiilor noștri continuă să crească. Părinții au mai puțin timp ca niciodată pentru a se dedica educației.
Unii copii sunt lăsați în grija bunicilor sau a rudelor, deoarece părinții sunt plecați peste hotare, pentru a
asigura copiilor un trai mai bun, în detrimentul petrecerii timpului în familie, pentru a se dedica educației.
Pentru a preveni, combate, aplana unele situații neplăcute în ceea ce privește viitorul copiilor noștri
este nevoie de o cunoaștere mai profundă a nevoilor lor și de a petrece mai mult timp cu aceștia. Când
părinții ajung să înțeleagă nevoile reale ale copiilor lor au mai puține motive să câștige bani și mai multe
motive să-si bucure familia.
Antrenați în problemele zilnice, uităm, de foarte multe ori, că cei cărora le-am dat viață au nevoie
de un prieten cu care să discute problemele zilnice, intrebările specifice fiecărei etape din viața lor. Este
nevoie mai mult ca oricând de o comunicare reală între părinți și copii.
Faptul că nu suntem totdeauna disponibili de a discuta și de a fi alături de ei atunci când apar în
viața lor marile semne de întrebare duce, de cele mai multe ori, la sentimentul de singurătate, de
”neînțeles” cu care se luptă copiii noștri. Astfel, la un moment dat, apare „conflictul între generații” și
atunci ne întrebăm „Unde am greșit oare?”.
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Pandemia în care am intrat, datorită acestui virus, ne-a închis în case o perioadă de timp și am avut
prilejul să stăm mai mult în compania copiilor noștri, să-i observăm, sa-i ascultăm și să corectăm anumite
greșeli observate în comportamentul lor.
Descoperind efectele negative ale lipsei de comunicare, dar și satisfacțiile pe care le au părinții
dacă reușesc o bună comunicare cu proprii copii, putem spune că pentru a avea un copil „bun” trebuie
să depunem o muncă susținută, să existe sinceritate din ambele părți și mai ales nu trebuie să-ți neglijezi
copilul în favoarea altor preocupări.
„Sinceritatea este baza tuturor virtuților umane din lumea umanității. Fără sinceritate progresul și
succesul în toate lumile lui Dumnezeu sunt imposibile unui suflet. Atunci când această calitate există în
om, „toate celelalte calități divine vor fi și ele realizate”. (Bahaii Education)

2000
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR
PROF. INV. PRIMAR DUMITRANA VASILICA MARIANA
ȘCOALA GIMNAZIALA BERISLAVEȘTI
MOTTO:
” Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc şi răspund
de ea în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor.” A. S. Makarenko
Educația familială este cel mai popular tip de educație în orice moment. Fenomenul sociocultural
al familiei, evoluția sau stagnarea acesteia, capacitatea de a-și diferenția propria experiență de dezvoltare,
răspund nevoilor de bază ale tuturor membrilor familiei în autoactualizare, securitate, acceptare și
aprobare, creștere și formare personală. Acești indicatori ai familiei sunt strâns conectați cu funcționarea
biologică, psihologică și socială a fiecărui membru al familiei și sunt deosebit de importanți pentru copii
și adolescenți.
Factorul important care contribuie la educarea copilului este familia, care exercită o influență
deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noțiuni educative pe care le primește copilul sunt cele din
familie. În familie se conturează caractere. Părinții trebuie să intervină în numeroase situații pentru a
corecta comportamentul copilului.
Ca prima verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare si 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.
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. Alte familii, deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor le lipsesc
pregătirea psihopedagogică, experiența.
Factorii care influențează azi mediul educativ sunt: noua concepție care se cristalizează asupra
educației ca serviciul 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 si celelalte.
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” sau
,,climatul negativ” educației, adică formarea copilului ca cetățean, ca om.
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.
Voi enumera câteva din posibile atitudini și comportamente ale părinților și implicațiile lor în
formarea profilului moral al copilului.
,,Familia severă”-în anumite limite impune ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitate și
echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură. Ce sar întâmpla în cazul în care părinții aplică copiilor pentru orice abatere diferite pedepse? 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 când părinții sunt împărțiți în ,,tabere”: unul sever și unul indulgent.
Astfel se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, trăsături de personalitate 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 obligații și îndatoriri. Un asemenea copil se adaptează și se încadrează cu mari dificultăți
în colectivele de școală sau mai târziu la locul de muncă.
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,,Familia libertină” creează o atmosfera lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedica
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși.
Un astfel de copil este lăsat să facă ce vrea și când vrea. Punerea fermă în gardă a părinților în legătură
cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară.
Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre fapta și măsura ei educațională. În climatul
educațional sunt necesare toate ipostazele acestuia, toate însă cu măsură și la timp, orice exces fiind
păgubitor în sfera formării umane.
Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la
dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate,
deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament,
copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în
toate societăţile.
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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EDUCAȚIA
PROF. DUMITRAȘ CRISTINA-AMALIA
COLEGIUL TEHNIC “LAȚCU VODĂ” SIRET
Educația este temelia cunoașterii. Iar cea din familie, prima educație, este piatra de temelie.
Nimic nu se compară cu “cei șapte ani de acasă”, în care copilul capătă primele deprinderi. Învață
să meargă, să stea în șezut, să vorbească, să folosească tacâmurile, să se spele pe mâini sau pe față, să se
joace. Dar, cel mai important, învață să fie om, învață valorile umane.
Acestea sunt esențiale. Învață să fie corect, să nu mintă, să nu fure, să muncească pentru ce își
dorește, chiar dacă acel lucru este o jucărie sau oră în plus petrecută afară. Simte dragostea părinților pe
care o va transmite și el la rândul lui, blândețea mamei sau duritatea, poate, a tatălui care-i va folosi apoi
să dea piept cu viața. Va ști ce este respectul față de sine dar și de cei din jur. Să zică bună ziua, te rog
sau mulțumesc.
Dar, învățarea din familie, nu are loc doar în primii șape ani din viață. Această învățare are loc pe
tot parcursul vieții. Permanent avem câte ceva de învățat iar, părinții noștri sunt o sursă continuă. Ferice
de cei care au părinți.
Dacă avem în vedere educația științifică, aceasta are bazele tot în educația timpurie.
Ca profesor de chimie voi da câteva exemple cu privire strict la disciplina pe care o predau eu.
De exemplu, despre stările de agregare învățăm de când suntem mici. Învățăm că masa este solidă,
mai ales dacă dăm cu cotul de ea, că ceaiul este lichid și dacă vom răsturna cana va curge, ne va uda și,
eventual, va țipa mama. Vom învăța și despre transformările care au loc în natură. Dacă vom ține un
bulgăre de zăpadă în mână acesta se va topi, la fel ca înghețata. Dacă vom pune un lemn pe foc acesta se
va transforma în cenușă, cel mai simplu fenomen chimic care poate fi înțeles încă din fragedă pruncie.
Vom descoperi mâncarea care ne place sau nu. Descoperim zahărul care este dulce, sarea care este
sărată, oțetul care este acru sau grefa care este amară. Și toate ce bune sunt.
Descoperim, mai ales înainte de sărbători, reacțiile chimice ale mamei în bucătărie. Vom vedea,
de exemplu, cum face prăjituri utilizând o reacție efervescentă cu este cea dintre bicarbonat și oțet. Sau,
înainte de Sfintele Paște vom ajuta la vopsitul ouălor roșii și vom descoperi coloranții artificiali sau
naturali, depinde dacă folosim vopsea din comerț ori coji de ceapă.
Câte nu am învățat de la părinții noștri.
Dacă ar fi să le mulțumim pentru fiecare lucru pe care l-am învățat ar trebui să le mulțumim în
fiecare zi și tot nu ne-ar ajunge timpul.
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPILULUI
DUMITRU CONSTANTA
SCOALA GIMNAZIALA CIOCHINA
Expresia „cei șapte ani de acasă„ este folosită, în general, pentru a descrie comportamentul unei
persoane și cu toții știm că educația pe care cei mici o primesc în familie definește în mare măsură viitorul
adult. Încă de la naștere fiecare etapă din viața copilului își pune amprenta asupra dezvoltări afective și
intelectuale.
Părinții reprezintă primii mentori în viața copilului, furnizându-i primele repere de orientare în
spațiu, primele informații și devenind primul și cel mai important model al lui, preluând de la aceștia
gesturile, atitudinea și limbajul. Ei trebuie să devină conștienți de influența pe care o exercită în viața
copilului, să-i cunoască caracterul și să-l îndrepte când este nevoie.
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relația afectivă cu părinții.
Dragostea cu care ei îl înconjoară îi permite acestuia să se dezvolte și să aibă încredere în proprile forțe.
Copilul se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranță îi creează deschiderea spre învățarea și
asumarea regulilor de conportament.
Familia reprezintă piatra de temelie a întregi noastre educații și este o sursă de sănătate, ordine și
un factor activ din punct de vedere social și spiritual.
Școala este locul în care copilul își dezvoltă educația primită acasă. Școala nu înlocuiește educația
primită de la părinți ci o completează. În afară de menirea pe care o are, de a-l învăța pe copil să citească,
să scrie, să înțeleagă și să memoreze informații, poate cea mai importană lecție pe care un copil o învată
la școală este cum să se descurce în viață. Dacă acesta nu are temelii solide de acasă îi va fi mai greu să
se integreze și să evolueze mai departe la școală.
Un cadru didactic bun îi învață pe elevi nu numai lecțiile ci și autocontrolul, dar este conștient că
nimic nu poate fi făcut cu forța, împotriva voinței copilului. Prin educația făcută în școală, copilul ar
trebui să dobândească sentimentul responsabilități față de el, dar și față de ceilalți.
Prin contactul cu mulțimea de informații pe care le dobândește, elevul are posibilitatea să
descopere ce il interesează cel mai mult, ce înclinații are, pentru a-si descoperi vocația. În școală copilul
are posibilitatea să-și dezvolte mult mai bine unele procese psihice, precum memoria, gândirea,
capacitatea de a analiza informațiile.
Cadrele didactice au rolul de a-l face pe elev să se simtă în siguranță, să înțeleagă ce sunt regulile
și de ce trebuiec respectate, să-l învețe cum să ceară ajutor atunci când apare o situație pe care nu o poate
controla.
Educația nu înseamnă pregătire penru viață, educația este viața însăși.
”Politețea nu costă nimic și cumpără orice!”
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FAMILIA – PRIMA ȘCOALĂ A COPILULUI
PROF. ÎNV. PRIMAR DOINA DUMITRU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ FITIONEȘTI
Familia reprezintă mediul în care copilul se naşte, trăieşte primele experiențe, crește, se dezvoltă
şi se formează pentru viaţă. Este locul în care se se dezvoltă trăsăturile de personalitate, unde copilul
învață să respecte reguli, să-şi disciplineze voinţa, să se comporte cuviincios pe cei din jur. Mediul
familial oferă siguranţă, linişte, afecţiune, seninătate, care constituie o atmosferă prielnică pentru o
dezvoltare normală şi echilibrată.
Primele impresii și informații despre lume și viață, despre fenomenele din natura și societate,
copilul le primește din familie. Astfel, prin comunicarea continua cu membrii familiei, el își însușește
limbajul, devine un instrument important al dezvoltării sale psihice. Părinții sunt primii care observă
modul în care copiii pronunță cuvintele, care le corectează vorbirea, le îmbogățesc vocabularul, îi învață
sa se exprime corect si coerent. Este bine ca părinții să acorde o mare atenție întrebărilor copiilor, care
reprezintă un indicator important al dezvoltării lor intelectuale, al manifestării active a setei de
cunoaștere, al curiozității lor cu privire la lucrurile din jurul lor și la originea acestora.
În familie, copiii își însușesc primele cunoștințe, își formează primele reprezentări și dobândesc
experiențe morale. Ea devine astfel prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este
mediul educativ prin excelenţă. Părinții îi învață de timpuriu pe copii să înțeleagă ce este bine si ce este
rău, ce este permis și ce este interzis. 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.
Pentru unele fapte și acțiuni, copiii sunt încurajați și lăudați, iar pentru altele sunt dojeniți de către părinți.
Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin
acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de către membrii
familiei, precum și prin climatul psihosocial existent. Pe de o parte, este foarte important ca părinții să
știe că strategiile educaționale utilizate de unii dintre ei, chiar daca sunt bine intenționate, chiar daca au
avut efecte pozitive în anumite cazuri particulare, nu duc întotdeauna la dezvoltarea armonioasă a
personalității. Ceea ce într-o familie sau cu un copil a avut efecte eficiente, în altă familie poate determina
efecte contrarii. Severitatea exagerată, manifestată în general prin interdicții, prin brutalitate și prin
privațiuni de tot felul influențează negativ dezvoltarea copilului, precum și formarea lui. Unii părinți
impun un regim de viață și, mai ales de învățătură, peste limitele de toleranță psihologică și
psihofiziologică specifică vârstei. Ei impun un volum mare de sarcini, interzic participarea la activității
recreative, la jocurile specifice vârstei și utilizează frecvent pedepse care lezează demnitatea copiilor,
chiar pedepse corporale. În afara programului școlar, copiii sunt puși adeseori să învețe mai multe limbi
străine, să desfășoare activități artistico-plastice, sportive etc., chiar daca nu au aptitudini în acest
domeniu.
Pe de altă parte, 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. Părinţii, dacă doresc să aibă copii buni, înţelepţi şi sănătoşi, trebuie ca ei să fie mai
întâi buni, credincioşi, să-și arate respectul față de valorile creștine.
Este foarte important să fie disciplinat copilul cu dragoste prin îndrumare și nu prin intermediul
pedepselor. Regulile trebuie folosite pentru a ajuta copilul să se autodisciplineze, acesta trebuie încurajat
să aibă o părere bună despre sine. Consecvența, relaxarea în relaţia cu copilul, tonul potrivit utilizat în
discuții, oferirea ocaziilor variate de exersare a preferințelor au efecte benefice în disciplinarea acestora.
Copilul apreciază foarte mult clipele petrecute alături de el, se simte prețuit și valorizat.
Nevoile de bază, fiziologice sunt la fel de importante ca şi nevoia de securitate, de dragoste şi
apartenenţă, de recunoaştere. Este evident faptul că o familie în care legăturile dintre membrii ei nu sunt
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de dragoste şi respect, nu poate constitui un cadru propice de satisfacere a nevoilor umane şi deci de
dezvoltare normală. Modul în care cei din jur, în special părinţii, reușesc să vină în întâmpinarea nevoilor
lui şi să-l înţeleagă, influențează 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 familia este mediul
natural cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând 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 concluzie, familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin
securizare materială, dragoste şi educaţie. Stimularea intelectuala în primii ani de viață, climatul
emoțional stabil din familie, încurajarea și suportul parental continuu, sunt factori determinanți în
dezvoltarea personalității copilului.
Bibliografie
• Mihai Golu, Dinamica personalității, Editura Geneze, București 1993.
• https://jurnalspiritual.eu/familia-si-rolul-ei-in-viata-copiilor/
• https://mecc.gov.md/sites/default/files/rolul_familiei_dezvoltarea_copilului_5.pdf
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,,IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE”
PROF. PT. INV. PRESC. DUMITRU GEORGIANA
UNITATEA : G.P.P ,,CEI SAPTE PITICI”, BUZAU
,, În viața de familie se desfășoară o mare diversitate de activități prin care se satisfac nevoile
specifice individului și familile totodată : nevoile fiziologice de hrană, igienă,sănătate ; nevoia de
siguranță, securitate, stabilitate, protecție ; nevoia de dragoste și apartenență, acceptare, dăruirea și
primirea iubirii ; nevoia de stimă, respect față de sine și față de alții....”( Kari Killen, 2003)
Plecând de la acest citat, putem afirma că pentru îndeplinrea acestor nevoi, pe lângă utilizarea în
comun, se realizează în comun o serie de activități, dintre care unele sunt absolut necesare, sunt activități
primare, activități de bază în viața și în gospodăria unei familii. Alte activități îndeplinesc nevoi
superioare de ordin cultural, spiritual. Însă, când copilul este privat de aceste activități, la nivelul
educației în familie apar anumite disfuncții care se reflectă în personalitatea copilului.
,, Copilul are nu numai nevoia, ci și dreptul la dragoste și ocrotire, la disciplinare și la obținerea
treptată a independenței, la relații care să îi garanteze siguranța și dezvoltarea fizică, psihică și morală,
la dezvoltarea personalității, la înțelegere și toleranță.” (Elena Truța, Sorina Mardar,2007) . Din această
afirmație reiese că, copilul nu este nici vinovat, nici responsabil dacă nu corespunde așteptărilor
părinților. El nu hotărăște nici climatul familiei, nici autoritatea părinților, nici valorile în spiritul cărora
aceștia îl formează.
Copilul își impune, în măsura în care i se permite, dorințele și pretențiile, se mișcă și evoluează
într-un cadru stabilit și impus de familie. Desigur, și reacțiile copilului influențează relațiile
intrafamiliale, climatul familial, dar de aceste reacții sunt responsabili, în ultimă instanță, în foarte mare
măsură părinții.
Cea mai importantă latură educativă ce va influența personalitatea și dezvoltarea armonioasă a
copilului este implicarea familiei în timpul alocat jocului. Jocul reprezintă pentru copil principala sa
preocupare, întreaga lume a micii copilării. Prin joc și joacă copilul se traspune intr-o lume numai a sa, unde
poveștile și implicarea membrilor familiei pun bazele unei personalități echilibrate.
Jocul ,, reprezintă o formă fundamentală de activitate care apare spontan din trebuința de acțiune și
trăire emoțională a oricărei persoane. Acesta, deși multă lume consideră că este caracteristic doar copiilor,
se regăsește pe tot parcursul existenței individului. ” ( Ioan Dolean, Dacian Dorin Dolean, 2009).
,, În viața copilului jocul este o activitate deosebit de atrăgătoare care evoluează între ficțiunea pură
și realitatea muncii. ” ( Maurice Debesse, 1970) și ne ajută să cunoaștem mai bine înclinațiile copilului, fiind
cel mai bun turn de observație de unde putem avea o vedere de ansamblu asupra dezvoltării copilului. Jocul
ne permite să urmărim copilul sub toate aspectele dezvoltării sale, în întreaga sa complexitate : cognitiv,
motor, afectiv, social ,moral.
Pentru copil aproape orice activitate este joc, prin joc el anticipează conduitele superioare. Pentru
copil ,, jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții. Jocul este sintagma, atmosfera în care
ființa sa psihologică poate să respire și, în consecință, poate să acționeze.” ( Edouard Claparede, 1975).
Astfel, familia ar trebui să conștientizeze că jocul este activitatea care conduce la cele mai importante
modificări psihice ale copilului :
- Jocul reflectă și reproduce viața reală, într-o modalitate proprie copilului, ca rezultat al
interferenței dintre factorii biopsihosociali;
- În joc copilul transpune în plan imaginar viața reală, prelucrând-o conform aspirațiilor sale,
tendințelor, dorințelor.
Membrii familiei prin intervenția și implicarea lor în jocul copilului poate să sugereze teme de joc,
să se integreze în joc, înterpretând un personaj, să solicite și să aprecieze comportamentul copilului, să
încurajeze cooperarea între copii în joc, în funcție de vârsta copilului, să stabilească reguli și să ducă la
îndeplinirea lor.
La vârsta preșcolarității jocul capătă valoare formativă deosebită o dată cu venirea copilului la
grădiniță când cadrul educațional se lărgește. Copilul întră în contact cu alți copii și adulți din afara
cercului familial, cunoaște aspecte legate de înfățișare, obiceiuri, au loc socializarea, incluziunea,
acceptarea. Toate acestea vor fi posibile dacă implicarea adultului în jocul copilului s-a produs.
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Jocul este un proces interdisciplinar, el încurajează toate tipurile de inteligență, conform teoriei
inteligențelor multiple a lui Howard Gardner.
În concluzie, jocul are un rol fundamental în dezvoltarea armonioasă a copilului, deaorece prin
joc copilul își dezvoltă imaginația, proces psihic complex care are o importanță foarte mare în
dezvoltarea capacității de cunoaștere.
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN EDUCAREA COPILULUI CU CES
PROFESOR PSIHOPEDAGOG, DUMITRU-BLAGA CLAUDIA-LUCIANA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 8, BUCUREŞTI
Meseria de profesor exercitată în sistemul de învăţământ special, mi-a facilitat întocmirea acestui
articol, întrucât deseori am observat că este foarte important ca şcolile să devină locuri unde familiile să
se simtă dorite şi totodată să li se recunoască puterea şi potenţialul lor educativ. Şcolile care ajută
familiile şi arată părinţilor cum să îmbunătăţească învăţarea copiilor au mai mult suport din partea
acestora şi elevi mult mai motivaţi. Prin implicarea părinţilor se pot susţine şi îmbunătăţi oportunităţile
educaţionale pentru copiii lor. Familia este prima şcoală a copilului. Ea este cea care răspunde de
trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă foarte mare.
Lucrând în învăţământul special, am constatat că în cazul copilului cu CES, implicarea familiei în
ameliorarea educaţiei lor a condus la multe schimbări pozitive. Prezenţa unui copil cu deficienţe într-o
familie poate să aducă o modificare a relaţiilor din cadrul familiei respective. Sunt afectate astfel, atât
echilibrul interior, cât şi echilibrul exterior şi anume relaţiile familiei cu societatea.
Familiile copiilor cu CES sunt adesea responsabile de copiii lor tot restul vieţii. 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 îşi are propriul potenţial şi nevoile sale unice, care trebuie
valorizate corespunzător, însănătoşirea climatului familial, intervenţia terapeutică şi consilierea familiei
reprezentând priorităţile intervenţiei în cazul unui copil cu deficienţe.
Sensibilizarea părinţilor pentru obiectivele, ţintele, abilităţile programelor de recuperare,
compensare a copiilor cu CES este esenţială în educarea şi pregătirea acestora. Ei ar trebui sa aibă acces
total la informaţiile educaţionale şi la „diagnosticele” copilului. Rolul părinţilor şi cadrelor didactice sunt
complementare: părinţii şi profesorii au nevoie să fie loiali unul celuilalt şi să-şi susţină autoritatea, iar
copilul va respecta acest lucru.
Rolul familiei în educaţia copilului cu CES este fundamentală pentru reuşita participării lui şcolare.
Gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu şcoala este cel mai adesea direct proporţional cu
rezultatele şcolare obţinute de copii. În general, implicarea părinţilor copiilor cu CES în relaţionarea cu
factorii educaţionali este aproape inexistentă şi are, de regulă, un caracter informal, ocazional. Indiferenţa
părinţilor în ceea ce priveşte problemele educaţionale ale copilului vine însă în opoziţie cu ideea de
recuperare a copilului cu CES. În acest sens apar o serie de dificultăţi cauzate de atitudinea de reţinere
sau neîncredere a părinţilor care rezultă din mentalităţi greşite cu privire la viaţa şi evoluţia şcolară a
unui copil cu CES. Cu toate acestea, familiile copiilor cu CES au obligaţia morală să se implice în
activităţile extraşcolare ale copiilor şi să dea dovadă de răbdare şi înţelegere faţă de progresele mai lente
sau mai rapide din viaţa copiilor lor.
Implicarea familiei în recuperarea, adaptarea şi integrarea propriului copil cu CES se realizează
sub mai multe aspecte. Astfel, părinţii ar trebui să participe la aplicarea unor programe educaţionale şi
terapeutice pentru a le putea continua şi acasă, să se informeze asupra metodelor specifice de educare a
copilului cu CES, să ofere în permanenţă informaţii despre copil, să fie receptivi la sugestiile primite de
la specialiştii în educaţie şi să încerce să le pună în aplicare, să îşi formeze reacţiile potrivite pentru
fiecare comportament al copilului, în special pentru comportamentele grave şi periculoase întâlnite la
copii, să solicite ajutorul specialiştilor în depăşirea dificultăţilor întâmpinate.
După Alois Gherguţ, pentru o mai eficientă susţinere a educaţiei copiilor cu CES din partea
familiilor, membrii acestora trebuie să satisfacă un minimum de cerinţe: să fie participanţi activi la toate
activităţile şcolii, să fie modele de acţiune şi comportament în acceptarea şi susţinerea persoanelor cu
cerinţe speciale din comunităţile lor, să sprijine profesorii în alegerea unor strategii realiste cu privire la
evoluţia şi formarea copiilor în şcoală şi în afara ei, să fie parteneri sinceri de dialog şi să accepte fără
rezerve colaborarea cu echipa de specialişti care se ocupă de educarea şi recuperarea copiilor lor,
urmărind împreună progresul înregistrat de copil în diverse situaţii de viaţă, să colaboreze cu alţi părinţi
şi să împărtăşească şi altora experienţele personale cu proprii copii la activităţile desfăşurate în mijlocul
familiei, să fie convinşi de avantajele oferite de şcoală copiilor cu cerinţe speciale şi să accepte fără
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resentimente eventualele limite impuse de gradul şi complexitatea deficienţelor acestora (3, Gherguţ, A.,
2006, p. 71).
Succesul educativ al copilului cu CES se poate obţine atât timp cât în mediul familial există relaţii
pozitive, armonioase, de înţelegere a capacităţilor psiho - fizice şi intelectuale ale acestuia. Părinţii
trebuie să echilibreze dimensiunile constrângere - libertate, să fie preocupaţi de cunoaşterea fiziologiei
şi psihologiei copilului la diferite vârste, să fie receptivi nevoilor acestuia şi să îmbine responsabilităţile
cu drepturile ce i se cuvin.
Orice copil, dar mai ales copilul cu CES, se dezvoltă armonios sub toate aspectele în mediul
familial. De aceea, succesul educaţiei speciale este susţinut de relaţionarea dintre şcoală şi familie. Prin
acceptarea şi angajarea părinţilor în activităţile din şcolile speciale, relaţiile profesori – familie pot fi
dezvoltate în beneficiul copiilor. Implicarea părinţilor în viaţa şcolii are atât efecte pozitive în privinţa
relaţiilor propriu-zise, dintre şcoală şi familie, cât şi influenţe asupra atitudinii părinţilor şi a copiilor
acestora. Astfel, pe de o parte, părinţii se pot interesa de situaţia şolară a copilului, iar pe de altă parte
elevii vor fi mai motivaţi în activităţile desfăşurate dacă remarcă un interes crescut din partea părinţilor
pentru şcoală.
Traian Vrăsmaş (2001) prezintă câteva condiţii pentru ca părinţii să devină parteneri autentici ai
şolii: să fie recunoscută calitatea de participant activ a părintelui, care are o contribuţie fundamentală în
educaţia copilului; să existe o participare reală (nu formală) la luarea unor decizii; să se recunoască
importanţa considerabilă a informaţiilor pe care le deţin părinţii despre copiii lor şi să fie utilizate
corespunzător (să fie valorizate) aceste informaţii; să se împartă efectiv responsabilitatea între profesori
şi părinţi (4, Vrăsmaş, T., 2001, p. 144 - 145).
Relaţionarea eficientă dintre cadrele didactice şi părinţi se bazează pe câteva elemente (Beckman,
Newcomb, 1996): respectul (reciproc), atitudinea imparţială, empatia faţă de părinte (5, Vrăsmaş, T.,
Vrăsmaş, E., Gherguţ, A., Murariu-Botez, C., p. 21 - 22).
Pentru învăţământul special ameliorarea relaţiei şcoală – familie reprezintă o prioritate. În
condiţiile în care şcoala reprezintă pionul principal al educaţiei copiilor cu CES, educaţia de tip familial
devine necesară cu atât mai mult cu cât bazele formării personalităţii copilului se pun în mediul familial.
Familia poate reprezenta un factor de protecţie, dar şi un factor de risc, în funcţie de abilităţile pe care le
dezvoltă, climatul educaţional şi afectiv existent la nivelul acesteia.
Adina Băran-Pescaru prezintă următoarele principii fundamentale pentru colaborarea şcoală –
familie: copiii să se implice ca participanţi activi în interacţiunile şcoală – familie, centrate pe învăţare;
să ofere tuturor părinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale copiilor, chiar
dacă vin sau nu la şcoală; colaborarea şcoală – familie să fie folositoare pentru rezolvarea problemelor
dificile şi drept cadru de sărbătorire a realizărilor; relaţia dintre cele două instituţii atât de importante, să
constituie fundamentul restructurării educaţionale şi a reînnoirii comunităţii; eficienţa profesională a
cadrelor didactice şi a întregului personal al şcolii să fie maximizată prin dezvoltatea unor abilităţi
concrete, esenţiale conexiunii cu părinţii şi comunitatea (1, Băran-Pescaru, A., 2004, p. 40).
Prin îmbunătăţirea relaţiei şcoală – familie părinţii şi cadrele didactice pot crea diferite parteneriate,
angajându-se în activităţi comune de învăţare, sprijinindu-se unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor cerute,
desfăşurând proiecte de curriculum colaborativ, participând împreună la diverse activităţi de luare a
deciziei. Astfel, rata recuperării copilului cu CES creşte şi se menţine ridicată în situaţiile în care părinţii
se implică în sprijinirea copiilor prin diverse activităţi şi acasă.
Cel mai important factor în optimizarea relaţiei dintre şcoală şi familie îl constituie comunicarea.
Lipsa comunicării atrage după sine dezinformare, performanţe scăzute şi chiar eşec şcolar. Interesul
părinţilor faţă de şcoală, verificarea periodică a copiilor, participarea la şedinţele cu părinţii contribuie
în mod esenţial la realizarea unui climat educaţional pozitiv.
Crearea unor condiţii favorabile pentru ca părinţii să îşi exprime fără teamă preocupările,
îngrijorările, opiniile, aducerea la cunoştinţă a schimbărilor survenite în evoluţia copilului vor genera
rezultate foarte bune atât în ceea ce priveşte atitudinea elevilor faţă de şcoală, motivaţia lor de a participa
la activităţi şi progresele obţinute, cât şi în implicarea părinţilor şi comunicarea eficientă cu aceştia.
Modalităţile de comunicare cu familia pot fi formale (cu scopuri generale de informare sau
administrative, de organizare: implicarea în luarea deciziilor la nivel de politică educaţională, de
curriculum la decizia şcolii, alegerea cursurilor opţionale împreună cu părinţii) sau informale (cu accent
pe probleme particulare şi situaţii specifice).

1043

Pentru a facilita comunicarea informală între şcoală şi familie, cadrul didactic poate să utilizeze şi
următoarele metode de comunicare cu părinţii: consultaţiile individuale (convorbirile), convorbirile
telefonice, scrisorile şi însemnările, comunicarea prin e-mail, vizitele la domiciliul elevilor.
Este necesar ca părinţii să ia legătura cu şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu
părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate
evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, spectacole), să uşureze misiunea
educativă a şcolii prin continuarea educaţiei în cadrul familiei şi mai ales să comunice în permanenţă,
sub orice formă, cu cadrele didactice implicate în procesul de educaţie a propriului copil.
Alături de activităţile comunicare, de oferire a informaţiilor prezentate anterior, în practica şcolară
există mai multe modalităţi de colaborare a cadrului diactic cu familiile elevilor cu CES: activităţile de
împărtăşire a informaţiilor (întâlnirea săptămânală a dirigintelui cu părinţii în timpul orelor de consiliere
pentru părinţi, mesele rotunde, lectoratele, şedinţele părinţi – cadru didactic), sprijinul colaborativ pentru
curriculum-ul şcolar, colaborarea cu comunitatea şcolară, pregătirea părinţilor. (5, Vrăsmaş, T., Vrăsmaş,
E., Gherguţ, A., Murariu-Botez, C., p. 22 - 23).
De asemenea, familia trebuie să cunoască şi să participe la activităţile ce se desfăşoară în incinta
şi în exteriorul şcolii, dar organizate de aceasta. Cadrele didactice trebuie să iniţieze activităţi care să
ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se
bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună, părinte – copil, la diferite proiecte.
Dintre activităţile care pot contribui la formarea părinţilor pot fi:
- Activităţile demonstrative. Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor.
Astfel, familia se va simţi ca parte a şcolii, va avea posibilitate să vadă copilul în acel context educaţional,
să-l vadă cum se comportă, ce atitudine are faţă de activitatea de învăţare, faţă de profesor, de ceilalţi
colegi. Copilul va simţi permanent că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are alături nu numai acasă.
- Vizitele. Organizarea de astfel de activităţi la care să participe şi părinţii copiilor este întotdeauna
binevenită. Părintele îşi poate observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate cunoaşte sub alte
aspecte: relaţionare cu ceilalţi colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri publice. În acelaşi timp
este o nouă ocazie în care profesorul îl poate cunoaşte mai bine pe părinte şi invers, pot discuta mai mult
într-un mediu informal care-l face pe părinte să se simtă în largul său.
- Excursiile. Acestea reprezintă o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în alte
situaţii decât cele de acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături de
propriul copil, de a înţelege mai bine caracteristicile vârstei copilului său, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi
din grup şi de a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a
cunoaşte viaţa şcolii.
- Serbările şcolare. Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru
reprezintă câteva dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc,
căpătând încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea, o sărbătoare şcolară reprezintă un
mijloc eficient de educare, de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a
unor contexte educaţionale în care relaţionările se produc în condiţii inedite, de dezvoltare a aptitudinilor
şi de stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să
iniţiem momente interactive părinţi - copii: jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care
părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre
copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor.
- Sărbătorirea zilei de naştere a copiilor în clasă. Prin organizarea unor astfel de activităţi copiii
învaţă comportamentul civilizat, unele convenţii sociale şi se creează legături afective cu membrii
familiilor, deoarece invitaţii sărbătoritului pot fi părinţi și alte rude.
- Implicarea părinților în proiecte și parteneriate şcolare.
- Ateliere de lucru cu părinţii. În cadrul acestora părinţii sunt familiarizaţi cu standardele de
eficienţă a învăţării / finalităţile educației, conţinuturile, strategiile aplicate, programul de activitate a
şcolii.
Consider că fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte. Ea ţine de
creativitatea şi disponibilitatea cadrului didactic şi trebuie gândită, organizată cu atenţie şi competenţă
de către acesta, cu un scop bine definit astfel încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul
copilului şi al şcolii.
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În concluzie, pentru a putea asigura educarea şi recuperarea copiilor cu CES în cele mai bune
condiţii şi, implicit, socializarea şi pregătirea lor pentru o viaţă activă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi
în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului
respectul şi încrederea cuvenită.

2004;
2006;
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IMPORTANȚA FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR DUȚĂ ELENA
GRĂDINIȚA P.P. NICOLAE BĂLCESCU RM. VALCEA
Familia reprezintă primul mediu social de dezvoltare şi favorizează stabilirea contactelor copilului
cu societatea; el primeşte aici primele elemente de educaţie. O caracteristică importantă a familiei este
aceea că oferă stabilitate şi o afectivitate puternică, lucru ce favorizează învăţarea.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile
sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl
îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre
lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar
trebuinţelor şi dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie, dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
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 şi iniţiativa copilului,
controlul vieţii acestora, respectul mutual pentru fiecare membru. 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. Existenţa unui copil poartă o semnificaţie pozitivă, însă
complică relaţia bidirecţională dintre soţi, transformând-o într-una tridimensională. Copilul îşi exercită
influenţa asupra familiei, restructurându-i activitatea, impunând o modificare adaptativă. În condiţii
normale acest lucru nu duce la un dezechilibru familial, ci doar la o nouă organizare, impusă de ţeluri
considerate de părinţi demne de sacrificiile lor.
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SOCIALIZAREA COPIILOR DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI TIMPURII
PROF. DURNYE LUCIA MARIOARA
GRADINIȚA CU P.N. NR. 1 SUPLACU DE BARCAU, JUD. BIHOR
În grădiniță, formarea grupei de preșcolari reprezintă actul fondator al socializării ulterioare a
preșcolarului. Egocentrismul natural al copilului la această vârstă face acest demers destul de dificil, de
aceea procesul constituirii grupului se va face progresiv. Educatoarea este aceea care trebuie să știe cum
să conducă activitățile, puțin câte puțin, pentru trecerea de la jocul individual la jocul în grup, apoi la
învățarea de grup. Primele contacte pe care le stabilește copilul cu egalii săi constituie mai degrabă, ocazii
de uimire, de agresiune, de indiferență, decât reale prilejuri de a intra în relații de schimb cu ei. Iată de ce,
a reuni niște copii în aceeași clasă nu e de ajuns pentru a forma un grup.
Este universal acceptat că există importante diferențe de dezvoltare între copiii de aceeași vârstă.
O planificare a oricărui tip de activitate trebuie să aibă în vedere acest aspect – din ce în ce mai dificilă
este și formarea unor grupe omogene de copii. Poate fi o soluție ,,ruperea barierelor” dintre grupe în cadrul
grădinițelor. De ce să nu existe o mai strânsă colaborare, o autentică legătură între grupele mari și cele
mici? Copiii mai mici pot avea ,,îndrumători” din rândul celor de la grupele mari, care îi acceptă mai ușor,
ca pe niște egali, iar pentru cei mari, prestigiul de a avea în grijă copii de la grupa mică are valențe
formative deosebite.
De exemplu, preșcolarii cu vârste mai mari îi pot ajuta pe cei mici să se acomodeze cu cerințele
sociale și educaționale ale grădiniței. Astfel, o activitate flexibilă poate stimula potențialul fiecărui copil
în parte, conform nivelului său de dezvoltare și achiziții. De aceea este un avantaj activităţile la grupele
combinate.
Având în vedere că preșcolarii de vârstă mică tind să se angajeze mai degrabă în activități solitare
decât de grup, acest ajutor este benefic pentru ei, deoarece adultul, în persoana educatoarei, reprezintă
factorul de constrângere, este posibil ca ei să fie mai sensibili la sugestiile unui partener de vârstă mai
apropiată. Astfel, la venirea unui copil nou în grup, poate fi desemnat de către educatoare un ,,ghid” în
persoana unui preșcolar mai experimentat. Acesta va face turul grădiniței, informându-l pe nou-venit
asupra ariilor de stimulare (joc de rol, construcții, bibliotecă, artă, etc.), activităților și materialelor
disponibile. Pe lângă informare în sine, avem germenele unei relații de cooperare, valorizarea
preșcolarului mare prin investirea cu încredere în rezolvarea unei sarcini importante, sprijinirea miculu
preșcolar prin realizarea unui prim contact personal, mult mai valoros decât cel frontal cu grupul. A
împărți (jucării, idei, sarcini) este primul pas în dezvoltarea unor relații sociale pozitive, sporind astfel și
calitatea experienței de grup.
Pentru ca fiecare membru al grupului să aibă un sentiment al valorizării este necesar să i se acorde
dreptul de a prelua conducerea în activitate. În organizarea activităților comune, dar mai ales în
desfășurarea celor liber alese, pentru educatoare este bine să cunoască și componența microgrupurilor.
Astfel, va avea copii care se vor simți mai bine împreună, vor lucra mai cu spor, se vor completa reciproc,
sau va încerca includerea nou-veniților sau a izolaților în grupuri care să-i absoarbă mai ușor, știut fiind
că ,,liderul dă tonul”, de cele mai multe ori.
Socializarea treptată a copilului se realizează sub impactul imitației, al jocului, al jocului de rol, dar
și prin participarea la programul zilnic (autoservire, activități comune, activități pe arii de stimulare,
servirea mesei, jocul, plimbarea în aer liber).
Un bun prilej de colaborare sunt jocurile de creație. Începând cu banalul ,,De-a familia” sau ,,Dea călătoria cu trenul”, ,,De-a dansatorii”, jocul poate fi utilizat nu numai în partea de dimineață, ci în
oricare moment al zilei.
Aniversarea unui membru al familiei și primirea oaspeților este un aspect din viață, cu care copiii
nu se întâlnesc zilnic dar care le face mare plăcere. Întrebări de genul : ,,Cum îți primești musafirii?”, ,,Ce
faci dacă primești un cadou? “, ,,Când și cui oferim flori?”, ,,Cum feliciți pe cineva de ziua lui? “, ,,Cum
mulțumești când te felicită cineva?”, ,,Cum inviți oaspeții la masă?” – sunt ocazii pentru fixarea unor
reguli de politețe, dar și de socializare.
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Grupul de preșcolari are nevoie de îndrumare și supraveghere, de imbolduri și de exemplul pozitiv
al educatoarei și al celorlalți adulți din grădiniță. Relațiile armonioase se cer cultivate, educate, normate,
încurajate permanent în vederea socializării copiilor din grupă, dar și pentru a închega un colectiv în care
fiecare tinde să se simtă valorizat, respectat, apreciat, încurajat.
Relațiile dintre copii nu sunt totdeauna favorabile, pozitive, ci pot lua și aspecte negative,
degenerând în conflicte. Educatoarea are menirea de a încuraja și cultiva relațiile de prietenie, de a crea
un climat afectiv stimulativ și plăcut și de a descuraja, a îngrădi și a elimina comportamentele agresive,
conflictuale, negative, va aprecia că fiecare copil are ceva valoros, că toți excelează în câte un domeniu,
că fiecare copil are aspecte de lăudat, dar și multe de făcut pentru a deveni mai bun. Educatoarea poate
promova bune relații între copii, colaborarea, comunicarea deschisă, crearea unei atmosfere plăcute,
lucrative, benefice dezvoltării fiecărui copil.
În sfârșit, la această vârstă, preșcolarul începe să se perceapă pe sine, dar și să înțeleagă cum este
perceput de ceilalți, de aceea este importantă crearea unei stări de confort psihic propice dezvoltării unei
personalități armonioase.
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR, MIHAELA DUȘA
COLEGIUL NAȚIONAL ,,NICOLAE GRIGORESCU,, CÂMPINA
Familia este un factor determinat care modelează principiile și realizarea copiilor.
Familia, prima scoală a vietii este cea care ofera primele cunoștințe, primele deprinderi, dar și
primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial.
Nu degeaba se spune că „ cei șapte ani de acasă” sunt cei mai importanți în dezvoltarea copilului,
aceștia îi formează personaliatea.
Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și diverse.
Părinții joacă cel mai important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor ca personalități.
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.
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.
În activitatea de educație în familie un rol important îl are,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi și carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educației, adică formarea copilului ca cetățean, ca om.
„Meseria” de părinte este foarte grea. În condițiile unei atmosfere familiale echilibrate și prielnice
dezvoltării copilului, familia este în primul rând cadrul existenței biofizice ale acestei dezvoltări. Părinții
sunt cei care stabilesc un anumit program zilnic necesar dezvoltării fizice sănătoase ca alimentarea,
activitățile, jocurile, plimbările, pregătirea de lecții, ora de culcare și multe altele.
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 parinților influențează atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor.
Dacă familia este severă, se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trăsături de personaliate pe
care nu și le doreste niciun părinte pentru copilul său.
Când familia este permisivă, copilul se adaptează și se încadrează cu mari dificultăți în colectivele
de școală sau mai tărziu la locul de munca.
O familie rigidă prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de
nereușită și sancțiune.
O familie libertină creează o atmosfera lejeră, prezentând riscul de a întarzia sau împedica
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși.
În climatul educațional sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea
și sobrietatea, larghețea și strictețea ), toate însă cu masură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera
formării umane.
În concluzie, bazându-ne și pe cercetările care vin din psihanaliză, psihologia socială și sociologie
putem susține că familia este: adevăratul laborator de formare a persoanei.
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“EDUCAȚIA IN FAMILIE – CEI 7 ANI DE ACASĂ”
FEMEIA = MAMĂ, SOȚIE,
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR DUȚU IOANA CRISTINA
“Mama este inceputul tuturor inceputurilor.” Grigore Vieru
Încercăm adeseori să definim cuvantul femeie,dar de cele mai multe ori nu reușim să extragem
esența acestui cuvant.Carți de specialitate,referate,studii de caz au definit cuvantul femeie,toate ducand
catre 4 litere : MAMA.
Începutul vieții omenești o prezintă pe Eva, prima femeie.Dumnezeu a creat femeia pentru că “nu
este bine ca omul sa fie singur”.A creat femeia pentru a se inmulți,pentru a da naștere copiilor după chipul
și asemanarea lor. Femeia este acea ființa care ajută la inmulțirea populației.Cu ajutorul uniunii dintre
femeie și bărbat creăm familia.
Mediul familial asigură copiilor deprinderi si achiziții fundamentale,necesare parcurgerii traseului
binedefinit numit viața.Expresia “cei 7 ani de acasă” își întăreste rădăcinile în sânul familiei.Imaginea pe
care o arată un copil in societate prima oara este acea imagine dobândită din mediul familial.Un factor
important adus acestei imagini este mama.Femeia- mamă implementeaza și întărește deprinderile de bază
care stau la baza unui copil echilibrat.
Ea realizeaza o schemă personală,deoarece copiii sunt unici.Nu poți crește un copil din carți.Te poți
documenta,carțile sunt recomandări.Modul in care modeleaza aceste cunoștințe depinde de factorii
implicați: mamă-copil-familie.
Femeia-mamă oferă iubire necondiționtă,oferă siguranță,protecție copilului.Relația stransă mamăcopil,acoperită de iubire oferă societații copii pregatiți fizic-moral,afectivi.
Bagajul de cunosținte si abilități care ar trebui dobandite în această perioadă numită “cei 7 ani de
acasă” nu trebuie forțat implementate.Copilul are nevoie de exemple bine definite pentru a le
asimila,pentru a distinge ce este bine și ce este rău.
Din punctul meu de vedere consider ca femeia – mamă are un rol decisiv in ceea ce numim educație
in cei 7 ani de acasă.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PRIM. E BALOG GYÖNGYVÉR-IUDITA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 UILEACU DE BEIUȘ
,,Familia este un factor important și de răspundere al educației. Părinții o conduc și răspund de ea
în fața societății, a fericirii lor și a vieții copiilor.” A.S. Makarenko
Elementul constitutiv primar al societății, FAMILIA, îndeplinește multiple funcții: biologice,
psihologice, economice, culturale, educative, etc. De-a lungul evoluției sociale familia și rolurile sale au
evoluat în funcție de condițiile culturale și istorice concrete. Deci, familia reprezintă un mediu și un factor
educațional fundamental în devenirea ființei umane.
Familia este mediul natural al copilului, mediul cel mai apropiat și adecvat, unde se cristalizează un
stil de viață pe baza raporturilor biologice, economice, juridice, morale și educaționale.
Climatul familial este definit de multitudinea relațiilor care se stabilesc între membrii familiei și
sistemul de valori pe care aceștia le acceptă și le promovează. Membrii familiei oferă modele de
comportament, care vor fi asimilate, imitate de către copii. Această imitație devine un mecanism
fundamental prin care se realizează interiorizarea unor comportamente interpersonale. În copilărie, la
nivelul familiei, imitația are loc spontan, având la bază mecanisme afective.
Treptat în familie, are loc procesul de dobândire a identității personale, ceea ce are un rol foarte
important în constituirea personalității, a imaginii de sine. Imaginea de sine- la vârsta antepreșcolarității
și preșcolarității, vârsta celor ,,7 ani de acasă”- este copia fidelă a imaginii pe care i-o propun ceilalți
despre sine: sunt drăguț/ drăguță ca mama/tata, sunt harnic/harnică ca și mama/tata, am ochi ca și
bunica/bunicul, etc.
Stilurile comportamentale ale părinților sunt de asemenea foarte importante în constituirea
personalității copilului. Părinții calmi sau irascibili, permisivi sau restrictivi, comportându-se într-un fel
sau altul, în diverse situații în funcție de comportamentul copilului pot facilita sau întârzia elaborarea
valorilor morale sau dezvoltarea competenței sociale.
Deci, influențele educative ale familiei sunt expresia directă a relațiilor care se stabilesc în sânul
familiei și a modelelor culturale pe care le oferă. Într-un mod intenționat sau spontan, utilizând anumite
metode, un membru al familiei exercită o acțiune educativă asupra copilului, în funcție de experiența sa,
de posibilități, de concepția despre educație, de locul ocupat în familie, de autoritatea pe care o are.
Autoritatea părinților, expresia manifestărilor atitudinale ale acestora în raport cu proprii copii,
conferă un generator de stimă, respect, admirație indispensabil realizării acțiunilor educative viitoare din
școală.
Rolul fundamental al familiei în dezvoltarea personalității copiilor este subliniat și de către C.
Cucoș, potrivit căruia: ,, la ora actuală multe familii au nevoie de o educație solidă dată de starea precară
din punct de vedere material și spiritual”.
Bibliografie:
Cucoș, C., (2002), Pedagogie, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași
Macavei, E., (1997), Pedagogie, EDP, București
Sas, C., (2007), Fundamentele pedagogiei, Editura Universității din Oradea, Oradea
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR EFTENIE LIDIA
Familia a fost ,dintotdeauna ,apreciată ca fiind o importantă instituție socială,pentru multiplele
funcții pe care le îndeplinește. Rolul ei in 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.
Copilul este o ființă cu însușiri calitativ diferite de cele ale adultului și are în mod legitim dreptul
de a ocupa o poziție privilegiată și de a se bucura de un ”tratament ” specific . Sănătatea,dezvoltarea și
educația copilului trebuie să fie în centrul preocupărilor familiei . Familia rămâne grupul social vital în
asigurarea îngrijirii,protecției și educației copilului.
Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori familiali
școlari,comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate și importanță 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 trebuințele copilului,de a participa și favoriza elaborarea personalității,a imaginii sale de sine și despre
lume. În familie copilul poate să-și investească toate resursele emoționale și să învețe să și le controleze
pentru că aici ar trebui să fie în mod sigur un mediu mai ales afectiv – garanție pentru o dezvoltare
armonioasă.
Familia este mediul esențial care poate influența dezvoltarea și destinul copilului prin securizare
materială,dragoste și educație.Ea are un rol decisiv în maturizarea psihosocială a copilului,în conturarea
concepției lui despre lume și despre sine . Influența exercitată de către părinți asupra copilului este
benefică,dacă aceștia sunt competenți privind educația,dacă îi îndrumă cu tact și cu înțelepciune ,dacă îl
respectă și-i stimulează creativitatea,responsabilitatea și libertatea.
Instituția de învățământ continuă ,diversifică și aprofundează educația copilului, organizează
procesul educațional,centrat pe formarea integrală a personalității acestuia. Calitatea acțiunilor și a
influențelor familiei și ale școlii poate fi obținută numai printr-o comunicare și colaborare eficientă între
actorii implicați în educația copilului.
BIBLIOGRAFIE:
1. Azarov Yu P ,,Pedagogia familiei,, M Politizdat 1982;
2. Psihologia educației M 1995;
3. Azarov Yu P ,, Psihologia relațiilor de familie” 1976.
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STUDIU DE SPECIALITATE
AM ŞAPTE ANI ?
PROF. INV. PRIMAR, ELENA GEORGINA
SCOALA GIMNAZIALA PADES
COM. PADES, JUD. GORJ
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în
diverse forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii:
normele de conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli
de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei
copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte
medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie.
Educatia copilului are la baza o serie de reguli care formeaza ansamblul educational. Fie ca este
vorba despre viata de acasa, fie ca vorbim despre educatia de la gradinita sau scoala, copilul trebuie invatat
sa inteleaga si sa respecte regulilele de comportament sau de interdictiile pe care i le stabilesc parintii sau
educatorii.
Fiecare parinte are o serie de reguli si incearca sa le aplice cand e vorba despre educatia copilului
sau.
Cei 7 ani de acasa sunt anii de aur ai educatiei unui copil. Inconjurat de dragostea si protectia
parintilor, copilul invata bazele disciplinei, a increderii in propriile sale forte, invata regulile de baza ale
respectului si primele notiuni de socializare. In cei 7 ani de acasa, copilul invata ceea este increderea,
ordinea, cinstea si buna purtare.
Perioada celor 7 ani - este considerata a fi perioada cu impact maxim asupra modului in care
copilul percepe lumea si valorile umane ale societatii din care face parte. Rolul parintilor este
esential in acesti ani - pentru ca ei sunt cei care pun caramizile sistemului de norme si valori pe care
adultul de maine isi va cladi propria sa viata.
Lucrurile astea se invata mai mult prin copierea parintilor si a altor educatori, mai degraba decat
din predici si povesti. Asa ca e de maxima importanta ca parintii sa fie un exemplu pentru cei mici.
Si e important, de asemenea ca independenta copiilor sa fie stimulata, pentru ca daca in mica
copilarie e mereu altcineva care sa-i ia deciziile, copilul va tinde spre una din cele doua extreme, ori va
incerca totul, ca sa-si afirme independenta, ori va evita totul, dintr-un exces de prudenta. Pe cand, daca e
obisnuit de mic sa infrunte niste situatii si sa faca niste alegeri (evident, pe masura lui, si controlate de
adult) ii va fi mult mai usor sa ia hotararari in ceea ce-l priveste.
Tot la capitolul parinti, felul in care i se vorbeste si felul in care este ascultat, il va invata cum sa
faca si el, la randul lui, asta, de o maniera pe cat posibil politicoasa.
Cei 7 ani de acasa insemna mai mult reguli de bun simt, igiena, respect, pe care un copil
trebuie sa le invete de la parinti, pana sa mearga la scoala., dar care desigur ca parinti, le tot
repetam pana se fac mari;
1.sa asculti pe cineva când iti vorbeste
2. sa nu vorbesti cu gura plina
3. sa te speli pe mâini dupa ce ai fost la toaleta...sau când vii de undeva
4. sa spui adevarul
5. sa nu fii agresiv
6. sa dai buna ziua/la revedere
7.sa iti asumi responsabilitatea pt ce faci
8.sa respecti pe cei din jur
9. sa nu scuipi pe strada
10. sa nu vorbesti urât
11. sa nu te intinzi pe masă cand manânci
12. sa nu te urci cu picioarele incaltate in pat
13.sa respecti proprietatea personala si a celorlalti (sa nu strici/distrugi)
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14.sa spui multumesc
15. sa te speli pe dinti seara/dimineata
16 sa nu te scobesti in dinti/ori alte parti... cand vorbesti cu cineva/public
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FAMILIA – VECTOR AL INTELIGENȚEI EMOȚIONALE
PROF. ENE CARMEN-MONICA
GRĂDINIȚA NR. 35, BUCUREȘTI
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 (extinse) 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 (intrauterină) şi este cel mai puternic în primii ani de 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. (Despre Educaţie în copilărie, F. Dolto). Cu alte cuvinte, putem spune că pierde
startul corect în viaţă şi cu greu va putea recupera acest handicap.
Un raport al Centrului Naţional American de Programe pentru Copiii Mici a subliniat faptul că
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;
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 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
În viziunea lui Daniel Goleman, autorul cărţii “Inteligenţa emoţională”, cele mai inadecvate tipare
emoţionale pe care le utilizează părinţii şi ulterior, prin extensie, educatorii, învăţătorii şi 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.
Bibliografie:
Minulescu, M. (2006). Relaţia psihologică cu copilul tău. Bucurest: Psyche.
Stănciulescu, E. (1997). Sociologia educaţiei familiale. Iaşi: Polirom.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR EPURE AMALIA
G.P.N ROȘIA MONTANĂ
In educarea ,,puiului de om”, parintii, educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace
importante de educatie si instructie.
Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
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 ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul
de factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc
pregatirea psihopedagogica, experienta.
Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.
In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul
raporturilor dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul
pozitiv”(favorabil) sau ,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean,
ca om.
Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele
noastre, ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.
Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in
formarea profilului moral al copilului.
*,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce sar intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,,gastile “ si ,,bandele”
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent.
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici
un parinte pentru copilul sau.
*,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil
va fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp
ce parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele
de scoala sau mai tarziu la locul de munca.
*,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si
nu a judecatorului.
*,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi.
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Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune
la invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in
legatura cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.
Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul
educational sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea,
larghetea si strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
Un proverb spune :,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul”

BIBLIOGRAFIE: Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE A PREȘCOLARULUI.
PROF. INV. PREȘCOLAR: EPURE LILIANA
G.P.P. ,,LUMEA COPILARIEI,,, RAMNICU SARAT, BUZAU.
În cadrul familiei moderne se produc unele mutaţii, care constau în înlocuirea familiei formată din
trei generaţii cu familia formată din două generaţii. De aici se poate conchide că bunicii participă din ce
în ce mai puţin la educaţia nepoţilor. Alte influenţe sociale mai pot fi şi migraţia de la sat la oraş şi
urbanizarea satelor. Astfel, cresc posibilităţile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu
tehnica, preocupările culturale şi sportive, rezultând o schimbare în mentalitatea familiei .
Drumul către dezvoltarea unui sistem de valori nu este nici drept şi nici fără greşeli. El cere un
proces permanent de informare şi flexibilitate construită pe fundamente solide. Cunoaşterea de sine,
dorinţa de a asculta copilul şi a te schimba atunci când este nevoie şi, mai presus de toate, o demonstraţie
a respectului faţă de tradiţii vor ajuta mult relaţia dintre părinte şi copii. Dacă alegerea valorilor şi
principiilor este, în cazul fericit, democratică, în alegerea copilului, părintele trebuie să-i ofere baza pentru
aceasta, prin ideile, întrebările, răspunsurile şi mai ales acţiunile sale
În cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului si corectitudinea
exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi în această direcţie. Ca prim factor de educaţie,
familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (ex: despre plante, animale, ocupaţiile
oamenilor, 14 obiecte casnice etc.). Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale
copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria si gândirea. Părinţii încearcă să explice copiilor
sensul unor fenomene şi obiecte pentru a le putea înţelege. Copiii pun cele mai multe întrebări în jurul
vârstei de trei până la şase ani, iar părinţii îi ajută să-şi însuşească un număr mare de cunoştinţe,
răspunzând cât se poate de corect şi exact. Când sunt în şcoala primară, familia vine în sprijinul ei,
susţinând "gustul de citit" al elevilor. Cel mai important este stimularea curiozităţii copilului pentru citit,
prin cumpărarea unor cărţi care să pună bazele unei mici biblioteci.
O altă modalitate prin care părinţii se pot implica în educaţia intelectuală a copiilor este prezentarea
parabolelor. Prin imagini din natură şi din viaţa cotidiană, chiar mintea copiilor poate fi impresionată şi
condusă spre o gândire profundă.
Familia contribuie şi la educaţia estetică a copilului. Părinţii sunt cei care facilitează copilului cu
frumuseţile naturii (culorile si mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului etc.), cu viaţa socială
(tradiţii, obiceiuri străvechi etc. Mijloacele mass-media şi în mod special televiziunea, exercită o influentă
puternică asupra educaţiei estetice. Nu se poate vorbi despre o influenţă strict pozitivă sau strict negativă;
pe de o parte există numeroase emisiuni culturale, de îmbogăţire a cunoştinţelor, dar pe de altă parte sunt
difuzate numeroase programe care pot deforma imaginaţia inocentă a copiilor.
Vârsta preşcolară este cea mai potrivită pentru transmiterea valorilor moral religioasă, de aceea este
de dorit ca părinţii să se implice activ în educaţie. Uneori, însă, implicarea poate avea limite mai largi. Pot
fi angajaţi în discuţii şi bunicii, unchii, mătuşile, fraţii, surorile şi prietenii apropiaţi ai familiei. Important
este ca fiecare copil să aibă un adult interesat de progresul său şcolar.
Părinţii trebuie să îşi pregătească copiii pentru a învăţa. Ei trebuie să le prezinte şcoala ca fiind
interesantă şi importantă şi să le precizeze faptul că se constituie în parteneri valoroşi; trebuie să discute
cu profesorii copiilor lor; să stabilească o relaţie adecvată cu ei; să conştientizeze faptul că fiecare are de
învăţat de la celălalt. O convorbire telefonică scurtă sau o întâlnire la şcoală sau acasă la copil îi pot uni
pe amândoi, în scopul de a-1 ajuta pe copil. De asemenea, ar fi util ca părinţii să participe la evenimentele
din şcoală. Şedinţele cu profesorii, evenimentele sportive şi jocurile în şcoală - toate le oferă şansa de a-i
cunoaşte pe profesorii copilului lor. Mai mult de-atât, copilul va fi foarte mândru când părinţii săi merg
la şcoală; părinţii trebuie să fie pregătiţi. Este indicat ca părinţii să cunoască profesorii, orarul copilului şi
regulile din şcoală, să ştie ce tip de temă i 18 se dă şi în cât timp trebuie să finalizeze, să discute permanent
cu copilul despre ce se întâmplă la şcoală, să-i pună întrebări specifice, legate de activitatea din clasă, de
profesori şi de alte acţiuni suplimentare. Părinţii trebuie să creeze acasă un mediu bun de învăţare, să
sprijine învăţarea prin desfăşurarea de activităţi zilnice cu copilul, să citească cu el, să-i verifice tema, săi limiteze accesul la TV sau la jocurile video; să observe şi să asculte, să discute cu prietenii copilului
pentru a avea o vedere de ansamblu a ceea ce se întâmplă la şcoală, să cunoască şi rezultatele altor elevi,
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pentru a putea să aprecia nivelul la care se află propriul copil. Părinţii trebuie să ceară şi sfatul profesorilor.
Aceştia ştiu mai multe despre dezvoltarea copilului şi îşi petrec mult timp cu el.
Bibliografie:
1.Fisher, B. (2005). Promoting biblical literacy in the elementary classroom. Cooranbong, New
South Wales, Australia: Avondale College.
2.Gilly, M. (1976). Elev bun, elev slab. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică.
3.Ionescu, M. şi Bocoş, M. (2001). Cercetarea pedagogică şi inovaţia în învăţământ, în Pedagogie.
Suporturi pentru formarea profesorilor. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
4.Radu, I. şi Ionescu, M. (1987). Cercetarea pedagogică – moment al perfecţionării şi creativităţii.
În Experienţă didactică şi creativitate (pp. 136). Cluj-Napoca: Dacia.
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASA
CEI 7 ANI DE ACASĂ: NORME SI VALORI ESENȚIALE PENTRU
SUCCESUL VIITORULUI COPILULUI
PROF. ÎNV. PRIMAR: EREMIA MADICA
ȘCOALA GIMNAZIALA DUMITRA
Auzim deseori expresia,,șapte ani de acasă,,. Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă,
deoarece copiii sunt incluși în diverse forme educaționale âncă de la vârste mult mai fragede, dar rămâne
ideea de la baza acestei expresii: normele de conduită care se învață din familie. Când vorbim despre cei
7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi
comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne
gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios
cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Școala si alte medii educaționale nu pot ulterior decât să confirme si să
consolideze normele deja deprinse din familie ,,în cei șapte ani de acasă”. Factorul de bază în educaţia
copilului şi care intervine încă de la naşterea sa este familia. Familia este mediul în care copilul deprinde
principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient,
iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social
corect. Părinții au datoria de a-i oferi copilului dragoste și căldură sufletească, o educație bună pornind de
la lucrurile simple,să salute,să spună ,,mulțumesc”, ,,te rog”, ,, iartă-mă”, ,,îmi pare rău”,să-i învețe reguli
privind punctualitatea, ținuta vestimentară, curățenia corporală zilnică,reguli pe care trebuie să le respecte
în timpul mesei,când au musafiri,când se joacă prin casă, precum și comportamente în societate: cum se
comportă pe stradă, în parc, in excursii,în magazine, la locul de joacă....
Prin legăturile de îngrijire şi afective nemijlocite cu copiii, mama trezeşte şi dezvoltă în fiinţa lor
primele sentimente morale: sentimentul încrederii, al recunoştinţei, al iubirii. Mama, alături de tată, este
primul dascăl ce sădeşte în sufletul copilului, cele mai nobile sentimente, întreţinând în mijlocul familiei
duhul credinţei, al rugăciunii şi sfinţenie.Ea sădește în sufletul copilului cele mai alese însuşiri necesare
pentru viaţa întreagă. Părinţii şi mai ales mama înrădăcinează în firea copiilor deprinderea de a fi deschis,
sincer, prietenos, cumpătat, drept, consecvent.Copii se deprind să numească bine cea ce părinţii aprobă şi
rău cea ce părinţii dezaprobă. În comunitatea familiei copiii învață să facă şi trecerea de la joc la activitatea
de muncă. În aceeaşi ambianţă familială ei îşi formează gustul pentru frumos, pentru ordine, curăţenie,
pentru dreapta judecată. Misiunea mamei, e de asemenea să facă din cămin nu numai un grup de muncă,
dar şi o comunitate sufletească, o comunitate a iubirii!
Casa familială, se cuvine să fie nu numai locul de întâlnire externă, fizică a grupului familial, dar
şi mediul structurat de cea mai caldă afecţiune şi intimitate.Mama are menirea să realizeze o astfel de
atmosferă. Ea are menirea de a îndeplini fireasca legătură de sânge a membrilor familiei cu cealaltă
legătură mai adâncă a inimii. Tot mama trebuie să-şi deprindă copiii să se ferească de prietenii nepotriviţi.
Iar dacă aceasta nu este posibil, să-şi deprindă copiii să nu se lase influenţaţi de cei răi, ci ei să-i influenţeze
spre bine pe cei răi. Nu cei nedisciplinaţi să-i câştige pentru viaţa lor dezordonată, ci invers, ei copiii cei
corecţi şi disciplinaţi, să le impună corectitudinea şi disciplina celorlalţi cu asemenea virtuţi. Să-i deprindă
să devină săritori, harnici şi să aibă mereu în atenţie că binele şi fericirea proprie încetează să fie bine şi
fericire dacă în jur există suferinţă şi nedreptate. Dragostea dezvoltată în cadrul familiei nu trebuie să
rămână ceva închis, ceva care să ducă la un egoism familial. Copiii trebuie deprinşi a fi prietenoşi, dar şi
în acelaşi timp să fie avertizaţi de a se feri de tovărăşii nepotrivite. În familie copilul începe să se cunoască
pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi
în mod constant în devenirea sa ca adult.
Al doilea factor educativ care contribuie la educaţia copiilor este biserica. Aceasta ,ca instituţie
cultural-religioasă de sine stătătoare ,este la îndemâna tuturor oamenilor. Mama, alături de tată, trebuie să
meargă la biserică întreţinând în mijlocul familiei duhul credinţei, al rugăciunii şi sfinţenie.
Al treilea factor important este şcoala. Prin introducerea orelor de religie în planul de învăţământ
se promovează o morală şi o spiritualitate românească ce va permite cunoaşterea dimensiunii spirituale a
culturii noastre româneşti.După ce ajunge la vârsta şcolară educaţia copilului se împarte între familie,
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dascălii şi pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să
completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe
copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme.
Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja
deprinse din familie, în ,,cei șapte ani de acasă”.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii,
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă
într-un univers pe care-l creează părinţii.
BIBLIOGRAFIE
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
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Le rôle de la famille dans le développement de l’enfant
PROF. EREMIA OANA-MIRELA
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 113, BUCUREȘTI
Les parents, qui n’ont pas pu réaliser leurs rêves, souhaitent que leurs enfants réalisent ces rêves et
c’est une énorme erreur en soi. Par exemple, nous voyons souvent un père qui veut être avocat ou un père
qui dirige constamment son enfant vers la défense des droits ou d’autres exemples semblables. Chaque
individu a ses propres caractéristiques et intérêts. Les enfants sont des individus et leurs intérêts devraient
être explorés et des orientations saines devraient être prises.
Il n’est pas juste non plus de laisser indifférent, de montrer un manque d’affection et de tout laisser
sous le contrôle de l’enfant. Les parents devraient vérifier si leurs enfants s’acquittent de leurs
responsabilités. Les enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire devraient être pris en charge et aidés. Les
devoirs peuvent être vérifiés, des activités de co-éducation peuvent être réalisées, les tâches peuvent être
aidées et des échantillons peuvent être reproduits de cette façon.
Il n’est pas correct de comparer les enfants avec leurs amis/pairs. Si une comparaison doit être faite,
le développement de l’enfant doit être fait pour évaluer si tout est en ordre. L’analyse comparative ne
devrait pas être fondée sur une personne, mais sur les pairs en général. De plus, l’enfant n’a pas besoin
d’être au courant de cette comparaison. L’intérêt et la personnalité de chaque enfant sont différents. Tant
que vous le comparez à quelqu’un d’autre, ce sera une erreur d’attendre que cela se produise.
Enfin, c’est l’une des plus grosses erreurs que les membres de la famille ne se remettent pas en
question en cas d’échec.
Le développement psychosocial des enfants (développement socio-affectif) devrait être suivi et
informé. Selon la théorie du développement psychosocial d’Erickson, chaque âge a des objectifs de
développement et des conflits développementaux. Erickson, qui divise la vie humaine en 8 phases en
termes de développement psychosocial, soutient que les conflits doivent être résolus avec succès dans
chaque phase. Les conflits émotionnels non résolus de n’importe quelle période seront reflétés dans la
période suivante et se transformeront en problèmes de personnalité jusqu’à ce qu’ils trouvent une solution.
L’importance de la famille à cet égard est mise en évidence.
L’enfant doit pouvoir vivre son enfance. Les approches comme “Tu es un adulte maintenant, tu es
un homme et tu n’es pas un enfant” ne sont pas éducatives, mais elles sont frustrantes. Les enfants doivent
jouer, bouger, faire de la maladresse, toucher la pierre au sol, salir la tête et vivre leur enfance. Tous les
experts en développement de l’enfant préconisent en particulier que les jeux sont l’outil le plus important
pour le développement de l’intelligence chez les enfants.
Le fait que la technologie évolue à une vitesse effrénée nous a permis de constater les grands
changements en peu de temps. Il y a des années, nous ne pouvions pas imaginer que des technologies
comme les smartphones et les tablettes puissent être produites. Ce changement rapide a entraîné les
conséquences de la résistance et de la résistance à l’innovation. Cependant, l’histoire de l’humanité
voyage toujours vers le meilleur. Nous rappelons à tous les experts en développement personnel que la
résistance au changement n’est pas la bonne attitude.
Le désir des enfants de passer du temps avec des technologies intelligentes n’est pas une
préoccupation qui exige un intérêt pour les jeux sur ordinateur, tablettes ou téléphones. Les familles
doivent être conscientes et prudentes à ce sujet. C’est la bonne approche pour leur permettre de l’utiliser
pendant un certain temps (au lieu de l’interdire).
L’importance ou le rôle de la famille dans le développement de l’enfant ne se limite pas aux
pratiques de l’enfant. Le fait d’offrir à l’enfant un environnement familial paisible a des répercussions
importantes sur la vie scolaire et le développement de la personnalité. Il est nécessaire de ne pas discuter
avec l’enfant ni d’exercer de violence physique ou émotionnelle. En plus de crier sur l’enfant, les membres
de la famille se crient dessus même si la santé mentale de l’enfant le veut, il est très important d’offrir un
environnement paisible.
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VIATA IN FAMILIE SI INGRIJIREA SANATAȚII MINTALE IN TIMPUL
PANDEMIEI
PROF. INV. PRESCOLAR ENACHE LETIȚIA
G.P.N. CHIOJDU, JUD. BUZAU
Așteptați-vă ca cei mici să fie foarte triști și frustrați din cauza pierderilor pe care le deplâng,
acceptați ca normale aceste trăiri și sprijiniți-vă copiii să treacă prin ele.
1. Fiți calmi și luați inițiativa
„Putem ajuta copiii să capete o perspectivă mai largă. Așadar, spuneți-le: «Îți cerem să faci unele
lucruri: să te speli pe mâini, să stai în casă, nu doar de teama îmbolnăvirii de coronavirus, dar și pentru a
avea grijă de oamenii din jurul tău. Ne gândim și la cei din jurul nostru.»”.
„Cu calm și controlat, părinții trebuie să discute cu copiii despre boala provocată de coronavirus
(COVID-19) și despre rolul important pe care copiii îl au în protecția propriei sănătăți. Spuneți copiilor
că este posibil ca, la un moment dat, să manifestați, dumneavoastră sau ei, anumite simptome similare cu
cele ale răcelii sau gripei comune, dar că nu trebuie să se sperie nejustificat în fața acestei posibilități”,
recomandă dr. Damour. „Părinții trebuie să își încurajeze copiii să spună dacă nu se simt bine sau dacă
sunt îngrijorați cu privire la virus, astfel încât părinții să poată interveni.”
„Adulții pot înțelege de ce copiii se simt neliniștiți și îngrijorați de COVID-19. Liniștiți copilul,
explicându-i că boala provocată de COVID-19 este, în general, moderată, mai ales la copii și tineri”, spune
dr. Damour. De asemenea, este important de știut că multe dintre simptomele infecției cu COVID-19 pot
fi tratate. „Mai departe, putem să reamintim copiilor că avem la îndemână o serie de măsuri eficaciente
pentru a ne proteja și pentru a-i proteja pe cei din jur, dar și pentru a simți că avem mai mult control asupra
situației: să ne spălăm frecvent pe mâini, să nu ne atingem fețele și să păstrăm distanța socială.”
2. Stabiliți și respectați o rutină
„Copiii au nevoie de organizare. Punct. Cu toții, foarte repede, trebuie să inventăm moduri cu totul
și cu totul noi de a ne organiza timpul și a ne petrece zilele”, spune dr. Damour. „Recomand insistent
părinților să aibă grijă să existe un program al zilei, program care să cuprindă timp de joacă, când copilul
poate să țină legătura cu prietenii prin telefon, perioade fără echipamente electronice și timp alocat pentru
treburi gospodărești. Trebuie să ne gândim la aspectele pe care noi punem preț și să organizăm timpul în
funcție de acestea. Copiii se vor simți mult mai bine știind că ziua are o structură, știind când este vremea
să lucreze și când este vremea să se joace.”
3. Lăsați-vă copiii să își trăiască emoțiile
Odată cu închiderea școlilor, se anulează piesele de teatru școlare, concertele, meciurile și alte
activități, copiii fiind foarte dezamăgiți că le ratează din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19).
Primul sfat pe care îl oferă dr. Damour este să lăsăm copiii să fie triști. „În viața adolescenților, acestea
sunt pierderi majore, cu o amploare mult mai mare pentru ei decât pentru noi, întrucât noi le cântărim prin
prisma vieții și experienței noastre. Așteptați-vă să fie foarte triști și frustrați din cauza pierderilor pe care
le deplâng, acceptați ca normale aceste trăiri și sprijiniți-vă copiii să treacă prin ele”. Când nu știți exact
ce să faceți, empatia și sprijinul oferă soluția sigură.
4. Discutați cu copiii pentru a înțelege ce au auzit ei
Circulă multe dezinformări cu privire la boala cauzată de coronavirus (COVID-19). „Aflați ce aude
copilul dumneavoastră și ce crede că este adevărat. Nu este suficient să le prezentați faptele așa cum sunt,
pentru că, dacă au auzit ceva inexact, iar dumneavoastră nu știți ce convingeri și-au format și nu soluționați
înțelegerea greșită, copiii pot combina noile informații cu cele pe care deja le dețin. Aflați ce știe deja
copilul și porniți de aici pentru a corecta percepția.”
În contextul pandemiei de coonavirus (COVID-19), mulți copii se confruntă cu bullying în online.
Copiii dvs trebuie să știe că, dacă sunt supuși intimidărilor de orice fel, sunteți alături de ei. „Reacția
martorilor la abuz este cea mai bună modalitate de a sancționa orice formă de bullying”, spune dr. Damour.
„Nu trebuie să ne așteptăm ca cei vizați, copii și adolescenți, să îi înfrunte pe agresori, ci trebuie să îi
încurajăm să caute ajutor și sprijin la prieteni sau adulți.”
5. Faceți loc distracțiilor
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Pentru a putea depăși emoții dificile, „inspirați-vă de la copii dumneavoastră și gândiți-vă bine cum
să asigurați un echilibru între discuții și distracții. Când copiii sunt foarte triști și au nevoie să se destindă,
lăsați loc divertismentului”. La câteva zile, organizați o seară de jocuri cu întreaga familie sau gătiți
împreună. Dr. Damour folosește ora cinei pentru a-și consolida relația cu fiicele sale. „Am decis să avem
câte o echipă responsabilă de cină în fiecare seară. Lucrăm în perechi și, pe rând, pregătim cina pentru
întreaga familie.”
În cazul adolescenților și a ecranelor lor, lăsați-le ceva libertate, dar nu totală. Dr. Damour ne
sfătuiește să fim deschiși cu copiii și să le spunem că înțelegem că au mai mult timp la dispoziție, dar că
nu este o idee bună să aibă acces nelimitat la ecrane și rețele de socializare. „Întrebați-vă copilul
adolescent: «Cum procedăm în acest caz? Propune-mi tu un program, iar eu am să-ți spun ce părere am.»
6. Supravegheați-vă propriul comportament
„Desigur, părinții sunt și ei îngrijorați, iar copiii percep și preiau de la părinți indicii emoționale”,
explică dr. Damour. „I-aș ruga pe părinți să facă tot ce pot pentru a-și gestiona anxietatea când sunt singuri,
fără a transmite angoasele lor și copiilor. În acest scop, poate fi necesar să își ascundă emoțiile, ceea ce
poate fi dificil uneori, mai ales dacă emoțiile respective sunt intense”.
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EDUCAȚIA IN FAMILIE
IMPORTANȚA “CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ!”
PROF. ENCULESCU DANIELA,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ORȚIȘOARA, JUD.TIMIȘ
Motto:” Legătura esențială dintr-o familie autentică nu este cea a sângelui, ci a respectului și a
bucuriei pentru viața fiecărui membru al ei.” Richard Bach
Ce este educația?
Această întrebare a suscitat de-a lungul timpului nenumărate încercări de a defini un concept atât de
complex și se poate porni chiar de la “educatio” care înseamnă creștere, hrănire. Educația are rolul de a
pregăti omul ca element activ al vieții sociale.
Așa cum afirma Platon, educația fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta
aptitudinile native pentru virtute ale celor care dispun de ele”, se sublinia, într-o manieră voalată, rolul
deosebit de important al părinților care ar trebui să conștientizeze importanța educației de la vârste fragede.
Și J. A. Comenius considera că la naștere ” natura înzestrează copilul numai cu semințele științei, ale
moralității și religiozității, ele devenind un bun al fiecărui om numai prin educație”. Rezultă că în
concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor semințe și, implicit de conducere a procesului
de umanizare, „omul nu poate deveni om decât dacă este educat”.
Activitate educațională este dinamică și flexibilă în același timp, iar educația stimulează idealul
ființei umane prin ” a fi și a deveni”.
Societatea secolului al XXI-lea prea grăbită spre nicăieri se străduiește, poate, prea mult să posede,
să dețină lucruri în detrimentul consolidării unor relații, a unor legături de durată. Părinții convinși că
satisfacerea dorințelor copiilor primează și că un copil la o vârstă atât de fragedă nu poate fi atât de afectat
de absența părinților, apucă calea străinătății lăsându-și copiii în grija rudelor, prietenilor, pierzând din
vedere că acești copii au nevoie, în mod deosebit, de cei care le-au dat viață, niciun bun material neputând
compensa absența lor.
Din păcate, această percepție a realității duce la pierderea unor valori fundamentale ce au stat la
baza umanității și implicit la baza familiei: respectul, iubirea, credința, altruismul, generozitatea,
curajul,amabilitatea, onestitatea, spiritul de sacrificiu și, dincolo de toate, încrederea în sine, ce nu poate
fi dobândită decât în mijlocul celor dragi.
Evident că familia nu reprezintă doar un mediu social în care se asigură îngrijirea copilului pentru
că educația din familie o precedă pe cea instituționalizată, aici copilul observându-i pe cei din jur și
imitându-le comportamentul la vârsta fragedă.
În familie se pun bazele psihice ale copilului și dincolo de evoluția fizică trebuie să se urmărească
și educația morală, intelectuală în scopul formării caracterului.
În familie copilul învață primele comportamente sociale formându-și primele impresii despre lume
și viață, despre fenomene din natură și societate. În sânul familiei copilul învață să facă diferența între
bine și rău, între ceea ce este permis și ceea ce este interzis, dragostea și însemnătatea lui Dumnezeu. Însă,
dincolo de ceea ce încurajăm copilul să facă, mult mai important este ceea ce îi arătăm să facă, de cele
mai multe ori, involuntar, prin propriul mod de comportament.
Se știe că la vârste fragede cel mai mare impact asupra evoluției psihologice a copilului îl are
modelul personal. De aceea, noi, părinții, trebuie să acordăm o atenție deosebită reacților, obiceiurilor,
comportamentelor pentru că ele vor fi imitate și considerate firești de către copil, iar, mai târziu,
comportamentul copilului va reflecta ca într-o oglindă comportamentul adulților din familie.
Așa cum afirma și Savatie Baștovoi în cartea sa Antiparenting se pare că relația pe care o va avea
copilul cu părintele va forma caracterul viitorului adult. Din nefericite, astăzi, părinții prea ocupați cu
nimicuri ignoră copiii sau, în cel mai fericit caz, îi ascultă în treacăt dovedindu- se indisponibili emoțional
pentru cele mai importante ființe din univers, considerând că dacă le oferă ceea ce își doresc din punct de
vedere material, compensează spiritual. Bunătatea, blândețea, generozitatea, compasiunea, altruismul,
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rezistența în fața durerii și a eșecurilor se însușesc în copilărie și de aceea în toate societățile lumii educația
copiilor trebuie să acupe locul primordial.
Cu alte cuvinte, familia, părinții în mod deosebit în calitate de modele în care copiii își canalizează
toată încrederea și așteptările vor reprezenta primele persoane demne de imitat și de admirat și atunci, în
primii ani de viață, „cei șapte ani de acasă” vor influența decisiv conexiunile emoționale și devenirea
ulterioară a adultului.
 Bibliografie:
• Baștovoi, S.(2017) – Antiparenting, Ed. Cathisma, București;
• Săvulescu, A.(2019) – Ziua în care m-am iubit cu adevărat, Ed. Bookzone, București.
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FAMILIA - PRIMUL EDUCATOR
ROLUL FAMILIEI ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: ENE MARIANA
SCOALA GIMNAZIALA MANZALESTI, JUDETUL BUZAU
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.
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.
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". În societatea
românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsă.
Prin definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care uneşte soţii şi pe
descendenţii acestora(copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual. De-a lungul
timpului viaţa în familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra vieţii private a
copiilor şi tinerilor.
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.
Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca
în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala.
Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi.
Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt şcoala şi familia. În cadrul familiei
moderne se produc unele mutaţii, care constau în înlocuirea familiei formată din trei generaţii cu familia
formată din două generaţii. De aici putem conclude că bunicii participă din ce în ce mai puţin la educaţia
nepoţilor. Alte influenţe sociale pot fi considerate migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor. Astfel
cresc posibilităţile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocupările culturale şi
sportive, şi rezultă o schimbare în mentalitatea familiei.
Cauzele nerealizării şcolare (eşecul scolar sau insuccesul şcolar) sau a subrealizării determinate de
condiţiile de mediu familial sunt: Atitudinea de neacceptare a dorinţelor copilului de către părinţi (include
respingerea, supraprotecţia acestuia şi întreruperea sistematică a copilului în timpul jocului. Copilul
respins este brutal, singuratic, necomunicativ, certăreţ, etc.);
Aşteptările exagerate şi presiunile către învăţare, fără a-i acorda încurajare şi suport afectiv;
Atitudine severă faţă de copil (climat hiperautoritar), copilul devine apatic, indiferent, protestează, se
revoltă. Se conturează trei tipuri de copii: copilul-pitic-considerat fiinţă lipsită de valoare, care trebuie să
fie mereu certată, copilul-marionetă-care trebuie să fie foarte cuminte, să corespundă exigenţelor părinţilor
şi copilul-sălbatic, care are porniri neapărat urâte şi de aceea trebuie,,dresat’’ ;
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Atitudini negative faţă de profesori, școală, activitatea intelectuală. 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.
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.
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.
Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană şi a căror educaţie lasă
amprente, uneori pentru toată viaţa deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi ȋn toate. Motivul? Iubirea sinceră pe
care le-o poartă! Admiraţia lor pentru părinţi este mare, idolatrizându-i chiar, aşa că, micuţul este oglinda
fiecărui părinte. Pentru a reuşi mai bine în educaţia copiilor lor, părinţii trebuie să fie consiliaţi, să se
pregătească ca să ştie care sunt fundamentele concepţiilor şi strategiilor educative. De asemenea trebuie
să colaboreze cu grădiniţa - în primul rând - direct (cu educatoarea) si prin Comitetul de parinţi precum şi
cu specialiştii din unităţile specializate sau din organizaţiile nonguvernamentale care se preocupă şi de
domeniul educaţiei, luând în consideraţie ceea ce este util pentru educaţia copiilor lor. Trebuie
conştientizat ȋnsă şi faptul că părinţii au datoria sacră de creştere a copiilor lor, fără a deveni însă supuşii
acestora. La rândul lor şi copiii au obligaţiunea tot sacră, de a-şi iubi şi respecta părinţii. Ȋn timp, odată cu
evoluţia societăţii şi cu modificarea unor factori sociali, economici şi tehnici, tabloul tradiţional al familiei
s-a modificat profund şi ȋn special statutul femeii şi echilibrul tradiţional al rolurilor pe care le au cei doi
părinţi.
Implicarea educațională a familiei este definită ca un set de activități pe care părinții le îndeplinesc
cu scopul de a susține, direct sau indirect procesul de instruire a copiilor. Cercetările arată că perioada
dintre copilăria timpurie și prima clasă primară este crucială pentru dezvoltarea copilului. Comparativ cu
părinții ai căror copii nu au frecventat grădinița, cei care au optat pentru urmararea programului instructiveducativ în grădiniță au aspirații ocupaționale mai ridicate pentru proprii lor copii și o satisfacție în privința
performanțelor școlare ale acestora. Implicarea familiei în procesul de pregătire din perioada preșcolară
este considerată de o deosebită importanță, cu efecte pozitive asupra performanțelor școlare. Crearea
practicilor educaționale care să încurajeze parteneriatul familie-grădiniță reprezintă o primă etapă.
Dacă interacțiunile dintre familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor
relații se vor simți mai puternic conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește
ajutorul pe care îl pot oferi elevilor în procesul învățării. școlile vor ca părinții să fie implicați, dar
implicare lor depinde de măsura în care sunt invitați, informați și implicați în tot ce se întâmplă.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR, ENUȚĂ-ȘTEFAN IONICA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17, GALAȚI
Familia este un factor împortant și de răspundere al educației. Părinții o conduc și răspund de ea în
fața societății, a fericirii lor și a vieții copiilor.
Educația făcută de părinții se răsfrânge asupra tuturor laturilor copiluluiîn funcție de particularitățile
de vârstă și individuale ale acestuia. Cel mai important rol în evoluția moral-civică a copilului îl au
exemplele bune care pleacă inevitabil din familie. Familia are rolulde a asigura dezvoltatea fizică și morală
a copilului. De felul în care părinții vor educa copilul în sensul unei morale riguroase și de felul în care
vor ști să dirijeze viața afectivă a copilului, va depinde formarea personalității acestuia.
Părinții trebuie să-și vegheze copiii pentru a căpăta un ansamblu de trăsături morale și intelectuale
necesare formării unei personalități superioare. Educarea lor trebuie să fie dirijată spre obținerea
modificărilor de caracter favorabile unei comportări superioare individuale și sociale. De aceea părinții
trebuie să lupte pentru ca orizontul moral și intelectual al copilului să fie în continuă lărgire. Copilul
trebuie să fie activ și adaptabil, iar părinții au datoria permanent de a-l face să progreseze, să se
perfecționeze și să-și mărească valoarea umană. Formarea personalității la copil este dependent de
inteligența lui, de gusturile și de instructajul primit anterior.
Personalitatea copilului începe să se contureze după vârsta de doi ani. Este vârsta la care copilul
începe șă perceapă și să fie atent la ceea ce se întâmplă în jurul lui. După vârsta de trei aniatenția și
percepția sunt mai active decât în trecut. Vorbirea devine mai completă. Copilul alcătuiește ușor
propoziții. Părinții trebuie să-l încurajeze și să-l îndemne să se supună unor obligațiuni individuale: să nuși murdărească hainele, să mănânce singur și pe cât se poate ordonat,să așeze după utilizare jucăriile la locul
lor. Trebuie să se familiarizeze cu persoanele care intră în casă. La trei ani, jocul este principala preocupare
a copilului. Prin jocuri, copilul se instruiește asupra modului de viață al adulților și vine în contact cu
relațilie existente în lume. La patru ani copilul frecventează grădinița de copii. Părinții trebuie să o ajute pe
educatoare în dirijarea formării personalității, deci a trăsăturilor morale și intelectuale.
La copilul mai mare apare nevoia de a comunica cu oamenii, de a vorbi mereu, manifestându-și
astfel sfera educațională și cea intelectuală. Trebuie să se țină cont de emoțiile lui. La acești copii emoțiile
sunt instabile. Ei trec repede de la plânsul cu lacrimi la râs.Voioșia este un bun mijloc de a face un copil
să progreseze. El trebuie să fie mulțumit când este lăudat, supărat când este mustrat. Treptat sentimentele
trebuie să devină multilaterale.
Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine
crescut” regăsim: salutul, comportamentul în public, comportamentul cu prietenii, înţelegerea normelor
sociale, manierele la masă, recunoaşterea greşelilor, tact şi toleranţă.
Bineînţeles că toate aceste ingredientele sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri şi
reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa și exemplul personal, asta în
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârziasă dea roadele mult aşteptate.
BIBLIOGRAFIE
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iași
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FAMILIA SI IMPORTANTA CELOR 7 ANI DE ACASĂ
PROF.INV. PRESCOLAR, ESZENYI KRISZTINA-MIHAÉLA
LICEUL TEORETIC `HORVÁTH JÁNOS ` GRADINITA P.P
JUDETUL BIHOR, MARGHITA
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă. Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social.
Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii.
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în
disciplină de fier.
Familia 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. Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci
pe viitor va apărea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a
încrederii în propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine.
Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău.
Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi
reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul
socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. În familie se dezvoltă sprinjinul
de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale.
În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică
individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii,
constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate
activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la
autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se
cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se
poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată.
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi ca mâncăm tot ce ne daă mami.”
Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalti şi cea a cunoaşterii de sine.
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Copiii petrec astfel mult timp într-un spaţiu golit de afecţiune şi învaţă că, şi dacă exprimă ceea ce simt,
nu vor fi luaţi în seamă
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii,
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă
într-un univers pe care-l creează părinţii.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE ÎN PRIMII ANI DE VIAȚĂ
PROF.ÎNV. PREȘCOLAR FĂLCUȘAN LIVIA GEORGETA
LIC. TEORETIC GERMAN ”FRIEDRICH SCHILLER”- G.P.P. NR. 31,
LOC. ORADEA, JUD. BIHOR
“Educaţia începe acasă. Nu poţi da vina pe şcoală că nu ţi-a învăţat copilul ceea ce nu l-ai învăţat
tu.”( Geoffrey Holder)
Primii ani de viață, cei 7 ani de acasă putem spune că reprezintă o oglindă a educației pe care părinții
o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație în
primii 7 ani de viață ai copilului de când încep să învețe respectul față de sine, sunt importante, definitorii
pentru formarea lui ca adult.
Educația oferită în primii ani de viață se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: social,
psihologică, intelectual-cognitiv. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat, de
educat este copilul în interacțiunea cu ceilalți.
Mediul familial este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea
prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea
şi achiziţia normelor unui comportament social corect. În cei 7 ani de acasă, un copil trebuie să aibă
dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur,
să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj
dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea
posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială. Dintre principalele
reguli de comportament care stau la baza educaţiei unui copil „bine crescut” sunt: salutul- prima normă
de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu poate saluta decât prin fluturarea
mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”; comportamentul în public – copilul ”bine crescut”
ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-I o conversaţie, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe
cel care vorbeşte; comportamentul cu prietenii - copilul „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă,
înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui; înţelegerea normelor sociale - copilul
deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere
implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm
rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu
încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre; recunoaşterea greşelilor - „îmi pare rău”
este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a le folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea
adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu
sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate. Tact şi toleranţă- copilul „bine crescut” învaţă de
la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul
rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care
deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă. Bineînţeles că toate aceste reguli sunt rezultatul a ani de
experienţe, cu încercări, eşecuri şi reuşite. Deoarece, formarea și consolidarea deprinderilor se realizează
în timp, este bine ca părinții să insiste până la transformarea acestora în obișnuințe. Procedând astfel,
copilul, de mic, se deprinde cu o bună purtare. Aceasta este "cartea de vizită a familiei".
Grădinița, școala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze
normele deja deprinse din familie. Viața de zi cu zi a familiilor de astăzi este foarte diferită de cea a
generațiilor anterioare. Părinții din ziua de azi își petrec din ce în ce mai puțin timp alături de copiii lor,
majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării atribuțiilor din cadrul familiei cu cele de serviciu. În
momentul în care copilul depășește sfera familiei și intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieții
lui dar și a părinților.
La începerea grădiniței are loc o restructurare a programului zilnic, atât al părinților cât și al
copiilor, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al conținutului activităților
și reperelor orare, ci și privind mediul în care își desfășoară aceste activități(acum cea mai mare parte a
programului zilei copilulstă la grădiniță, iar o altă parte stă acasă ). Este foarte important ca părinții să
cunoască programul copiilor din grădiniță, pentru a putea adapta activitățile de acasă astfel încât, să se
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asigure că există o coerență și unitate între demersul educativ al grădiniței și cel al familiei. Lipsa de
informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în
familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă,
poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerânduse că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe
care le vor face în afara celor de la grădiniţă, mai exact în familie, cu membrii familiei şi în contexte
diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi
alegerea unor activităţi care să fie potrivite vârstei copilului şi care să fie ca o continuare firească a ceea
ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui
părinte, precum şi de interesele şi particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să
le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, să-i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea
posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi,
nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament modele de urmat. Bineînţeles că asta nu
înseamnă că permanent vom fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că
ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite
restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage
învăţăminte atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative.
Este nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne
supraveghează, ne analizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse
situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu în societate. Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra
copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte
şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le
transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om
respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece: „copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume
fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen
Heroveanu)
Rămâne ca fiecare părinte să hotărească, în final, care vor fi propriile sale metode educative și care
va fi atitudinea adoptată față de copi - o relație de încredere, de respect, de securitate și de afecțiune. Un
copil nu poate avea, decât cu rare excepții, părinți mai buni decât cei pe care îi are. Cu siguranță, ca și în
cazul altor domenii și în educația unui copil există momente când totul pare zadarnic, dar rezultatele nu
vor întârzia să apară dacă părintele acționează cu perseverență.
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: FANGLI GETA-ORESIA
LICEUL TEHNOLOGIC RUSCOVA
MARAMUREŞ
„Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin
educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.”– Jean Jacques
Rousseau
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană şi a căror educaţie lasă
amprente, uneori pentru toată viaţa deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi ȋn toate. Motivul? Iubirea sinceră pe
care le-o poartă! Admiraţia lor pentru părinţi este mare, idolatrizându-i chiar, aşa că, micuţul este oglinda
fiecărui părinte. Pentru a reuşi mai bine în educaţia copiilor lor, părinţii trebuie să fie consiliaţi, să se
pregătească ca să ştie care sunt fundamentele concepţiilor şi strategiilor educative. De asemenea trebuie
să colaboreze cu grădiniţa - în primul rând - direct (cu educatoarea) si prin Comitetul de parinţi precum şi
cu specialiştii din unităţile specializate sau din organizaţiile nonguvernamentale care se preocupă şi de
domeniul educaţiei, luând în consideraţie ceea ce este util pentru educaţia copiilor lor.
A fi părinte este deci mai mult decât o simplă calitate faţă de care ne putem exalta. Ea presupune
experienţă, pricepere, răbdare, cu alte cuvinte toate însuşirile care se cer pentru exercitarea unei adevărate
profesii “ profesia de părinte”.
Consider că educația în familie este deosebit de importantă deoarece familia este locul în care copiii
primesc rădăcini pentru a crește și aripi pentru a zbura mai departe.
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EDUCAȚIA ÎN CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. FARCAȘ CLAUDIA EMANUELA
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile
sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl
îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre
lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar
trebuinţelor şi dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia
lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor
şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii,
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă
într-un univers pe care-l creează părinţii.
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: FARCAȘ LUCICA
GPN RĂSTOLIȚA, JUD. MUREȘ
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult
Un copil manierat se va descurca mai bine în relațiile sociale și se va simți mai confortabil în
prezența celorlalți decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de-acasă. Probabil că cea mai bună modalitate de
a-l obișnui cu bunele maniere este ca părinții să fie un bun model pentru el. Copilul trebuie să învețe
lucrurile simple încă de la vârste fragede: să salute, să spună "te rog" și "mulțumesc". Dar buna creștere
nu trebuie să se oprească aici. Va trebui să știe ce se cuvine și ce nu la masă, într-o vizită, la o petrecere
și chiar într-o discuție cu un prieten apropiat. Bunele maniere îi modelează comportamentul în societate
și îl învață ce înseamnă respectul. Iar copiii respectuoși vor fi tratați cu respect Realitatea de zi cu zi a
familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare.
Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu
problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. Cu toate acestea, părintele
trebuie să-și facă timp pentru copilul său, căci educația unui copil nu se limitează doar la a-l învăța să
scrie, să citească și să calculeze, ci trebuie să învețe și cum să se comporte cu ceilalți, iar asta e răspunderea
familiei.Copilul trebuie obișnuit de mic cu bunele maniere, cheia către succesul lui social.
Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare socială, psihologică, intelectual-cognitivă. Cei
şapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiuile cu ceilalţi.
De foarte multe ori, în special în situaţiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei
persoane, ori a unui copil ne gândm că nu este educat corect, nu este politicos, ,,Nu are cei şapte ani de
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educaţie potrivită ori nu şi-a însuşit diverse norme
ori norme de politeţe.
Această expresie ,,Cei şapte ani de acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi,
comportamente, atitudini, acumulate în primii ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată
,,culmea achiziţilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul
are o capacitate foarte mare de acumulare, de informaţii, de memorare şi de insuşire a diverselor
comportamente, atitudini, limbaj.
Mai putem spune ca educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul în familie. Părinţii au o
foarte mare influienţă asupra copiilor în primi şapte ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile
valori pe care urmează să le respecte Printre principalele forme de manifestare care compun ceea ce se
înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine
crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde cu ajutorul
părinţilor ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.
Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
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Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp
– între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din
urmă.
Educaţia primită în cei şapte ani de viaţă depinde de câţiva factori de importanță majoră: relaţia
afectivă dintre copil şi părinte, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi
pe care le transmite copilului.
Bibliografie:
• Vrăsmaş, E., 2002, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti;
• Emil, P., Iucu, R., 2002, Educaţia preşcolară în România, Polirom.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - BAZA UNEI DEZVOLTĂRI SĂNĂTOASE A
COPIILOR
PROFESOR KINETOTERAPEUT FAUR MARIANA ADRIANA
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘIMLEU
SILVANIEI
Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși șifericiți.
Dar, oare, toți știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel?
Care sunt ingredientele care ne asigură sănătatea și fericirea pe termen lung?
Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia și care îi asigură succesul în viață? Într-o lume
preponderent materialistă, cum este cea în care trăim, întrebarea este firească.
Vorbind despre sănătate, iată ce spun unele din studiile recente.
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea,
aflată în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
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.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile
sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine.
Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău.
Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi
reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc,
învăţare, odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor activităţi
de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.
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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.
Educaţia începe acasă. Nu poţi da vina pe şcoală că nu ţi-a învăţat copilul ceea ce nu l-ai învăţat tu.
Geoffrey Holder
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. ANCA FETEA
ŞCOALA GIMNAZIALA “DACIA”, ORADEA
„Spune-mi şi o să uit. Arată-mi şi poate n-o să-mi amintesc. Implică-mă şi o să înţeleg.” (proverb
american)
Familia reprezintă primul factor ȋn educaţia copiilor. După cum se ştie, influenţa familiei marchează
evoluţia copilului. Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană şi a căror
educaţie lasă amprente, uneori pentru toată viaţa, deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi ȋn toate. Motivul? Iubirea
sinceră pe care le-o poartă! Admiraţia lor pentru părinţi este mare, idolatrizându-i chiar, aşa că, micuţul
este oglinda fiecărui părinte. Pentru a reuşi mai bine în educaţia copiilor lor, părinţii trebuie să fie
consiliaţi, să se pregătească ca să ştie care sunt fundamentele concepţiilor şi strategiilor educative. De
asemenea, trebuie să colaboreze cu grădiniţa - în primul rând - direct (cu educatoarea) şi prin Comitetul
de părinţi.
Îndeplinirea cu succes a funcţiilor familiei implică respectarea cerinţelor socioeducaţionale:
preocuparea permanentă a părinţilor de a-şi ridica nivelul pregătirii profesionale pentru a putea fi model
şi pentru a sprijini copiii 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, evitînduse 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 nu se condiţioneze
obţinerea unor rezultate la învăţătură, recompensele să se dea ca o urmare firească a rezultatelor bune sau
foarte bune la învăţătură; 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. Trebuie conştientizat ȋnsă şi faptul că părinţii au datoria sacră de creştere
a copiilor lor, fără a deveni însă supuşii acestora. La rândul lor şi copiii au obligaţiunea tot sacră, de a-şi
iubi şi respecta părinţii. Ȋn timp, odată cu evoluţia societăţii şi cu modificarea unor factori sociali,
economici şi tehnici, tabloul tradiţional al familiei s-a modificat profund şi ȋn special statutul femeii şi
echilibrul tradiţional al rolurilor pe care le au cei doi părinţi. Există patru stiluri parentale care depind nu
numai de personalitatea părintelui, de modelul său educativ, ci şi de alţi factori: mediul, cultura şi educaţia,
tradiţiile, structura familiei, profesiile părinţilor etc. Cele patru stiluri sunt: stilul exigent, autoritar,
permisiv şi neimplicat. Stilul exigent se caracterizează prin faptul că părinţii manifestă sensibilitate
Relaţia şcoală - familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de bază, fundamentală:
cunoaşterea familiei de către dirigintă, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ (date esenţiale despre
familie care sunt consemnate ȋn caietul de observaţii al dirigintelui).
Astfel, putem spune că este extrem de importantă colaborarea dintre şcoală şi familie şi trebuie să
ne unim eforturile ȋn vederea educării copiilor. Dintre acţiunile desfăşurate ȋn parteneriat cu familia putem
menţiona consilierea părinţilor (consultaţii individuale cu părinţii ȋn care aceştia sunt informaţi despre
progresul, stagnarea sau regresul copilului), şedinţele cu părinţii (li se aduce la cunoştinţă acestora diferite
informaţii privind oraganizarea şi desfăşurarea unor activităţi viitoare cuprinse ȋn diferite proiecte
educaţionale, de asemenea sprijinirea activităţilor instructiv-educatice cu o varietate de materiale didactice
corespunzătoare temei studiate ȋn fiecare săptămână), cursuri pentru părinţi.
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI IN REALIZAREA PROFILULUI DE
FORMARE A ABSOLVENTULUI DE CLASA A IV-A
PROF. DANIELA FIAT,
ŞCOALA GIMNAZIALA „EFTIMIE MURGU” LUGOJ
Partenerul tradiţional al şcolii este familia. Mi-am propus ca acest parteneriat să devină eficient,
adică familia să fie implicată, responsabilizată în educaţia copiilor participând la o gamă variată de
activităţi. Doresc ca ei să înţeleagă încă de la început că responsabilitatea nu este exclusiv a învăţătoarei
ci în acest proces de formare al elevului suntem împreună doamna – copilul – părinţii, iar dacă aceste trei
componente vor avea mereu acelaşi drum, acelaşi ţel cu siguranţă vom ajunge să construim ceea ce ne
dorim. De aceea, mi-am propus să le prezint parintilor profilul de formare, cu scopul de a-i face să
conştientizeze importanţa unui parteneriat constructiv.
Îi voi invita pe părinţi la o discuţie, prezentându-le noile programe care au fost concepute pe
formarea și dezvoltarea competențelor elevilor. Fiecare disciplină are responsabilitatea și mijloacele
specifice de a contribui la dezvoltarea competențelor din profilul de formare.
Odată cu intrarea în clasa pregătitoare, elevii pășesc pe o nouă treaptă a educaţiei. Pe parcursul
celor cinci ani de școală, ei vor dobândi anumite competențe. Părinţii trebuie să înţeleagă că acestea nu se
dezvoltă izolat, ci prin intermediul tuturor disciplinelor pe care le vor studia.
Vom purta discuţii despre cum trebuie să ţinem pasul cu schimbările şi despre ceea ce au studiat ei
în clasele primare. Îi voi ruga să îşi amintească primii ani de şcoală. Îi voi provoca la un brainstorming
pornind de la întrebarea ,,Ce credeţi că ar trebui să ştie copiii dumneavoastră la finalul clasei a IV-a ? ”
Părinţii vor scrie pe acei fluturaşi ce cred şi apoi îi vor lipi pe tablă. Se vor purta discuţii despre cele scrise.
Le prezint apoi acestora un material PPT despre competenţe . Îi informez că noi vom dezvolta pe
parcursul celor cinci ani competenţe şi le explic ce sunt competenţele generale, competenţele specifice şi
că o abordare interdisciplinară a ofertelor de învăţare, axată pe competenţe, răspunde mai bine cerinţelor
vieţii sociale şi profesionale actuale. Această abordare urmăreşte formarea şi dezvoltarea la elevi, a unui
sistem de competenţe cheie şi specifice, care pot fi evaluate uşor şi care îi ajută pe aceştia să aplice ceea
ce au învăţat. Le voi explica că în tot acest timp noi vom dezvolta cele opt competenţe cheie şi ce
presupune fiecare.
Competențele cheie sunt prezentate ca fiind rezultate ale învățării, fiind ansambluri de cunoștințe,
abilități și atitudini care urmează să fie formate elevilor, ca instrumente culturale pentru învățarea pe
parcursul întregii vieți atât acasă, cât şi în familie.
La finalul întâlnirii părinţii vor primi un pliant pe care sunt scrise cele opt competenţe cheie şi ce
presupune fiecare.
De asemenea, voi propune un chestionar pentru a vedea daca am atins asteptările vizate.
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AFECTIVITATEA PRESCOLARULUI
PROF. INV. PRESC. FICIU MARIANA-DANISIA
GRADINITA CU P.P. „VIS DE COPIL”, TG-JIU
Afectivitatea parcurge şi ea un traseu interesant pe linia dezvoltării în perioada preşcolară. Date
fiind relaţiile complexe, situaţiile noi în care este antrenat copilul, cerinţele diverse formulate de adult,
faţă de el, activităţile ocupaţionale în care se antrenează (de joc, de creaţie, de învăţare, de muncă) se
ajunge la un anumit grad de implicare, de formare a unui sistem atitudinal şi la trăiri emoţionale variate.
Aceasta se dezvoltă, se consolidează prin repetare, se extind şi se îmbogăţesc, capată un carcater mai stabil
şi cu o durabilitatea mai mare în timp, ceea ce contribuie la formarea de dispoziţii şi sentimente. Unele
stări afective, ca şi o parte din expresiile acestora, se dezvoltă şi pe bază de imitaţie, când copilul adoptă
trăirile celorlalţi, în special ale mamei.
Se pot prelua şi modele ale stărilor afective trăite de unele personaje din poveşti, desene animate,
emisiuni T.V. etc. În jurul vârstei de 4-5 ani, poate simula cu succes unele stări afective de o anumita
factura (supărare, tristeţe, exuberantă) pentru a obtine de la adult ceea ce doreşte.
În colectivitatea de grădiniţă sau în cea de joacă spectrul stărilor afective ale copilului se extind de
la nivelul membrilor familiei la educatoare şi copiii cu care vin în contact. Ele pot genera stări de adaptare
rapidă, lejeră şi dificilă la noile situaţii sau la noile persoane. Ca urmare a dezvoltării capacităţilor sale
intelective, copilul poate să-şi stârnească unele stări afective, iar pe altele le poate amâna. Comportamentul
copilului, “sindormul bomboanei amare”, reflectă asemenea disponibilităţi, şi apariţia unor trăsături de
caracter ce se dezvoltă mai intens.
Ca fenomen al vieţii de relaţie, dezvoltarea afectivităţii trebuie raportată, în perioada preşcolară, la
procesul identificării care trece prin câteva faze. Astfel, la 3 ani, identificarea se manifesta prin creşterea
stărilor afective difuze, în care copilul plânge cu lacrimi şi râde cu hohote, după care manifestă o reţinere
vinovată, iar la 4-5 ani identificarea devine mai avansată.
Condiţia de identificare parcurge patru căi. Prima se realizează pe seama perceperii unor similitudini
de înfăţişare cu modele parentale (părul, ochii), a doua, pe seama perceperii unor similitudini de
caracteristici psihice ( este tot aşa de inteligent ca tata sau tot atât de frumos ca mama), a treia se realizează
prin adoptarea de conduite, atribute şi gesturi ale modelelor, iar ultima, prin însuşirea de conduite, gesturi
şi atribute din ceea ce spun alţii că seamănă cu modelul. Împărţirea afecţiunii parentale nu se face fără
frustraţii şi tensiuni. Din fericire, există complementar o formă de amnezie infantilă puternică ce
eliberează copilul de tensiunea acestor aspecte afective. Prezenţa complexului Oedip aduce după sine
organizarea moralei primitive datorită interiorizărilor ce au loc în procesele de identificare. Identificarea
cu modelel parentale are doua efecte: primul constă în dezvoltarea de conduite considerate că aparţin
aceluiaşi sex ca şi copilul, iar al doilea efect constă în formarea conştiinţei ( a supraegoului), în general.

BIBLIOGRAFIE:
- Golu P., Verza E., Zlate M., “Psihologia copilului", Editura Didactică şi Pedagogică,,
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DRAGI PARINȚI, IUBIȚI INTELIGENT COPIII!
PIP FILIP MARIANA IRINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,M. C. EPUREANU”, BÂRLAD
Cu toții am fost copii și am crezut în magia copilăriei. Și, chiar dacă ne-am maturizat, încă nu ne
grăbim să ne luăm rămas bun de la această stare de spirit lipsită de griji. Mai mult, putem să ne reamintim
despre perioada norocoasă din viața noastră cu ajutorul acestor citate despre copii și copilărie.
,, Fiecare copil este într-o anumită măsură un geniu și fiecare geniu este într-o anumită măsură un
copil.” A. Schopenhauer
Eu vă propun șapte pași importanți pentru a încuraja un comportament adegvat și sănătos
pentru copiii voștri și mai ales pentru elevii din colectivele pe care le îndrumăm.
1.Observaţi! Dacă dorim cu adevărat să încurajăm comportamentul pozitiv, trebuie să începem
prin observarea lui. Atunci când recunoşti meritele comportamentului pozitiv, este mai probabil că acesta
va continua.
2. Acordaţi atenţie sporită! Apropierea fizică arată că aprobarea este personală. Chiar şi
importanţa unui simplu “mulţumesc” este mărită de apropierea fizică. Încercaţi acest experiment acasă:
Puneţi-vă partenerul sau un prieten să stea în partea opusă a camerei şi spuneţi-i ceva frumos. Apoi rugaţil să se apropie şi repetaţi aceleaşi cuvinte. Veţi putea simţi diferenţa. O regulă bună este aceea de a vă
poziţiona la aproximativ 1,2 metri de copilul dumneavoastră când îi vorbiţi. Aceasta poate să însemne că
va trebui să îl căutaţi în altă cameră sau în curte. Faceţi aceasta – efortul merită.
3. Stabiliţi un bun contact vizual! Acest lucru este foarte important, dar este surprinzător cât de
des îl uităm. Lăsaţi copilul să înţeleagă că îi vorbiţi LUI în mod special. Staţi faţă în faţă cu copilul,
întoarceţi-vă chiar corpul în întregime spre el, dacă este posibil. Această acţiune îi comunică copilului că
este o persoană specială şi că ceea ce aveţi să-i spuneţi este important pentru el.
4. Zâmbiţi! Expresiile noastre faciale comunică deseori cel mai important mesaj. Este important
să întărim ceea ce spunem printr-un mesaj facial adecvat – de exemplu un zâmbet.
5. Lăudaţi comportamentul, nu copilul! Arătaţi aprobare pentru ceea ce a făcut copilul.
Copiii au nevoie să ştie de ce sunt lăudaţi, ce au făcut pentru a merita această atenţie. De exemplu,
“Mi-a plăcut modul în care ai adunat hainele şi le-ai pus în coş” este mai bine decât “Eşti un băiat bun”.
6. Fiţi afectuoşi! Copilul dumneavoastră va simţi că este lăudat, apreciat, şi recompensat când îl
mângâiaţi prieteneşte pe spate, îl îmbrăţişaţi sau îl sărutaţi.
7. Repetaţi mesajul într-o manieră diferită! Repetarea mesajului într-o manieră diferită ajută ca
mesajul să se menţină proaspăt, nou şi clar.
,,Copiii sunt stăpâniți instantaneu și în mod natural de fericire, pentru că ei înșiși sunt bucuria și
fericirea prin natura lor.” V. M. Hugo
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CEI ȘASE ANI DE ACASĂ
PROF. FILIP VERONICA NICOLETA
LICEUL TEHNOLOGIC „MOGA VOIEVOD” HALMAGIU, JUDEȚUL ARAD
„Manierele frumoase pun în valoare meritul şi-l fac plăcut; trebuie să aibă cineva calităţi
deosebite pentru a i se trece cu vederea lipsa de politeţe.”Jean de La Bruyère
Strămoșii noștri romanii, spuneau încă de acum mai bine de 2000 de ani : „ Politețea nu te costă
nimic, cu ea poți cumpăra o lume întreagă”. Politețea este „ceva” care se învață. Necesitatea educării
tinerei generații pentru a face fata exigențelor societății, ne obligă să urmărim în formarea copiilor noştri
nu numai achiziţia de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, ci şi însușirea unui comportament adecvat, în aşa
fel încât să facă faţă cerinţelor societăţii.
Cei 6 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a
copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 6 ani de viață ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.
”Educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul în familie. Copilul trăieşte faptele părinţilor
(care-i vor servi de model) şi mesajul din spatele frazelor care i se spun. Mesajele ascunse nu sunt
percepute conștient decât de copii foarte inteligenți, ele sunt percepute mai totdeauna de inconștientul
care le emite apoi conștientului în situații similare de viaţă cu cele în care au fost date. Felul în care un
copil percepe şi stochează în inconștient mesajul ascuns al propozițiilor care îi sunt spuse de către figurile
parentale, îi vor pecetlui destinul şi numai un miracol îl poate schimba” – cum spunea Eric Berne).
Părinţii, încărcaţi de grijile zilnice, au uitat cât de mult te bucurai când auzeai spunându-se “Ce copil
politicos! Se vede că are cei şapte ani de-acasă!”
De câţiva ani se observă o nepăsare şi o lipsă de griji faţă de purtarea copiilor care, în mare măsură,
este oglinda primilor ani petrecuţi în familie.
În ziua de astăzi, expresia a dispărut din uz, iar tupeul a luat locul curajului, obrăznicia se confundă
cu isteţimea, iar răsfăţul cu dragostea.
Nu este de mirare că întâlnim din ce în ce mai puţini copii politicoşi şi bine crescuţi.
Disciplina bunei convieţuiri lipseşte sau mai bine zis a dispărut şi din ce în ce mai mulţi tineri au
rămas corigenţi la această materie şi nu ştiu să trăiască decent, frumos şi demn printre oameni.
Acestea se învaţă pe parcursul întregii vieţi, însă ceea ce nu se uită niciodată sunt “cei şase ani deacasă”.
De aceea, părinţii, bunicii, învăţătorii şi chiar profesorii, nu trebuie să uite că este necesar să-i înveţe
pe copii ( oriunde şi oricând ) următoarele: Cum, când şi pe cine salutăm?, Cum ne comportăm acasă, la
şcoală, la cinematograf, în vizită?, Care este atitudinea care trebuie adoptată la masă?, Cum, când şi de ce
oferim cadouri?, Ce şi cât vorbim?, Cum şi când să fim recunoscători?, Când să zâmbim?, Cum ne ajutăm
prietenii? etc.
Dacă fiecare dintre noi nu ne-am mai pune întrebarea “ cine-i de vină pentru comportarea tinerilor
de astăzi?”, ci am încerca să răspundem luând atitudine şi lăsând indolenţa de o parte, am deveni adevăraţi
formatori de oameni, de caractere şi personalităţi.
Nu este corect să dăm vina pe alţii. Să nu acuzăm părinţii care nu se ocupă de educaţia copiilor lor,
pentru că, la rândul nostru, şi noi suntem părinţi. Să nu acuzăm nici dascălii care nu ştiu să-şi stăpânească
elevii, pentru că şi noi poate ne-am numărat odată printre aceştia.
Să ne amintim în orice moment că nemulţumirile noastre pot fi schimbate prin contribuţia noastră,
a tuturor: părinţi, bunici, învăţători, profesori. Noi toţi, cu dragoste şi stăruinţă, putem să-i redăm sensul
expresiei “cei şase ani de-acasă”.
Un prim pas în acest demers l-am făcut prin introducerea opționalului „Arta de a te comporta” la
elevii mei, opțional în care voi insista si asupra celor mai elementare reguli de politețe și disciplină la
clasă, în școală și în afara școlii. Întregul opțional se va desfășura pe baza de mini-scenarii, mini-scenete,
role-play prin care elevii vor interpreta personaje imaginare în situațiile propuse de tema respectivă; se
vor folosi o multitudine de materiale corespunzătoare decorului propus: îmbrăcăminte specială, obiecte
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de uz casnic și din alte domenii, vor vorbi la telefon, vor alcătui diferite tipuri de scrisori, telegrame și
felicitări.
„Arta de A TRĂI este arta de a te comporta în așa fel încât să nu fii nevoit să chemi tu lucrurile
și persoanele, ci să vină ele singure la tine” – spunea Cesare Pavese în Meseria de a trăi.
Dacă suntem politicoși cu toată lumea, vom fi apreciați și lăudați. Ceilalți vor fi la rândul lor,
politicoși cu noi. Viața noastră de zi cu zi va fi mai bună, mai armonioasă și chiar mai veselă. Așadar
merită să ne străduim să fim politicoși.
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EDUCATIA IN FAMILIE
PROF. FINDANIS ISABELA
G.P.P. LICURICI, FĂLTICENI
Temelia educației o reprezintă ”cei șapte ani de acasă” – educația primită in familie, unde bunele
maniere și regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului in societate .
Un copil care a primit educație in familie se va descurca mult mai bine in relațiile cu cei din jur,
decât unul căruia ii lipsesc ”cei 7 ani de acasă” .
Dar relația copil- familie aduce totodată cu ea afecțiunea, respectul, empatia, încrederea – valorile
pe care se bazează familia si pe care le transmite copilului.
Un copil care are in spatele celor șapte ani de acasă bagajul educației primite in familie va ști :
- sa salute,
- sa spună mulțumesc,
- sa își ceara iertare,
- sa se comporte cuviincios cu cei de vârsta lui.
Dragostea părinților pune baza formării unui comportament ce îi va permite acestuia să se dezvolte,
să aibă încredere in forțele proprii.
Copilul care este iubit de părinții săi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranță îi creează
copilului dorința de învățare si asumarea regulilor de comportament .
Copilul care se simte apreciat de părinți, percepe in mod pozitiv regulile transmise de aceștia.
Chiar mai mult, copilul realizează că părinții îi acordă atenție, că sunt preocupați de ceea ce face.
Totodată, educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe dragoste și încredere, face ca regulile să
nu se transforme într-o disciplină foarte strictă.
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, își dezvoltă simțul binelui și al
răului, este conștient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacțiile părinților în fața
comportamentului său, apreciază recompensele.
De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăța bunele maniere: ce se cuvine și ce nu la masă,
într-o vizită, în parc, la grădiniță.
A-l învăța bunele maniere este însă un proces de lungă durată, care va prinde contur în fiecare zi,
iar cele mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcția corectă sunt întâmplările curente din spațiul
familial.
El merge la grădiniță, stă cu bona sau cu bunica și, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinții
săi, este necesar să li se dezvolte mai mult capacitatea de comunicare cu cei din jur – copii și adulți.
Acum ar trebui să poată purta o conversație cu adulții, să își susțină punctul de vedere în discuțiile
cu copiii de aceeași vârstă, să se interpună în discuțiile din familie.
Trebuie încurajat să se exprime, lăsat să termine ce are de spus și să nu i se facă observații în public.
Replicile de genul "taci din gură, că ești mic și nu ai dreptul să vorbești" sau observațiile ținute în public
nu fac decât să îl inhibe pe copil dar și comportamentul dorit.
Părinții sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai țipe prin casă dacă el aude
frecvent certuri între părinți. Sau este total ineficient să îi atragem atenția că nu a spus ”mulțumesc” la
magazin dacă în familie nu aude niciodată acest cuvânt!
In ceea ce privește recompensa și pedeapsa, cea mai prețioasă recompensă pentru copil nu este cea
materială (dulciuri, jucării), ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o
faptă bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedește bine crescut.
Exprimarea sentimentelor este eficientă și în administrarea pedepsei!
Părinții trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă și ce nu, să stabilească reguli realiste,
echilibrate și să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca
amândoi să fie consecvenți în educarea copilului. Dacă mama îl învață să spună mulțumesc, tatăl nu va
trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În același timp, părinții trebuie să fie înțelegători și să
accepte greșelile involuntare. Să nu uite că și adulții greșesc uneori, mai mult decât atâta copiii.
Copilul la care primează educația va avea bunele maniere alcătuite din atitudini care se dezvoltă în
mod automat, având la bază politețea, delicatețea, bunătatea și empatia.
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Din nefericire, în condițiile societății moderne, atât datorită presiunilor economice, evoluției
tehnologiei cât și modelelor sociale pe care le-am creat, din ce în ce mai mulți părinți „rămân corigenți”
la capitolul dezvoltării armonioase a copiilor, transferând apoi, uneori în întregime, această
responsabilitate sistemului educativ – grădiniței, școlii.
Bibliografie:
- Stănciulescu, E. (1997), Sociologia educației familiale, Iași: Polirom.
- White, E. G. (1997), Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, București: Viață și Sănătate.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE –
BAZA UNEI DEZVOLTĂRI SĂNĂTOASE A COPIILOR ȘI A SUCCESULUI
ÎN VIAȚĂ
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: FIȘTEA FLORINA CAMELIA
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 ORAVIȚA
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea,
aflată în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile
alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le
datorează educaţiei primite în mediul familial.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc,
învăţare, odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.
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.
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.
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.
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
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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.
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.
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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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
FLOREA CARMEN-LACRAMIOARA
Educația are un rol esențial în dezvoltarea omului. Marele pedagog ceh J.A.Comenius susține că
,,fiecare om se naște capabil să dobândească cunoașterea lucrurilor’’, iar apoi face o altă afirmație în
același spirit optimist : ,,omul ,că să devină om ,trebuie educat.’’
Filosoful și pedagogul englez J.Locke susține în lucrarea sa ,,Eseu asupra intelectului omenesc’’ că
,,la naștere, sufletul omului este asemănător unei table nescrise, că în intelect nu există nimic care să nu fi
trecut prin simțuri. Suntem ceea ce suntem prin efectul educației .’’
Așadar, încă din primii ani de viață ai copilului se pun bazele educației, în mediul familial. Copilul
nu trebuie să se simtă în familie ca într-un spațiu limitat. El are nevoie de un cadru în care să ia inițiativa
pentru a nu i se înăbuși personalitatea.
Pentru a da rezultate, o libertate bine înțeleasă presupune din partea părinților o mai mare apropiere
de copii și de preocupările acestora, mai multe discuții cu ei, mai mult timp petrecut cu copiii.
Educația are ca obiectiv esențial dezvoltarea și afirmarea personalității fiecărei ființe umane, încă
din primii ani de viață. Fiecare copil are dreptul să-și trăiască așa cum se cuvine copilăria. Un copil are,
prin specificul vârstei lui, un statut aparte din punct de vedere psihologic și intelectual, un specific al
drepturilor și îndatoririlor sale.
Cum trebuie să privim corect copilul și copilăria sa? Încă de la început, copilul, din momentul în
care ajunge la uzul rațiunii, nu mai târziu de 7 ani, devine supus acelorași îndatoriri morale, în linii
generale, ca și adulții. Nu trebuie să i se treacă cu vederea unui copil, de către părinți, hoția, răutatea,
violență fizică și verbală, sub motiv că e copil care nu știe ce face, aceasta fiind o greșeală.
Copilul trebuie privit că o capacitate intelectuală aflată în continuă dezvoltare. Lui nu i se poate
cere să lucreze intelectual ca adult, dar nu poate fi lăsat în voia lui, fără o îndrumare din partea părinților,
copilul nu-și poate transpune în realitate posibilitățile intelectuale cu care s-a născut.
Părinții trebuie să se străduiască să fie modele valoroase de urmat pentru copiii lor și rezultatele
educative vor fi importante și durabile pe tot parcursul vieții.
Copilăria este o vârstă a formării fizice, intelectuale și morale. Pentru aceasta se cere efort metodic
și ordonat. Jocul corect, învățarea și înțelegerea valorilor morale sintetizează reușita la minunata vârstă a
copilăriei, în primii ani de viață.
BIBLIOGRAFIE:
1. Dan Potolea, Ioan Neacșu, Romita B.Iucu, Ion-Ovidiu Panisoara(coord.)-,,Pregătire
psihopedagogică”, EdituraPolirom, Iași, 2008
2. Ioan Nicola- ,,Pedagogie”, Editura Didactică și Pedagogică”, R.A, București, 1994
3. Anton Ioan- ,,Călăuză părinților în educarea copiilor”, Editura Aramis, 2010
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI
PROFESOR FLOREA ELENA,
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ
Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari,
comunitari. Factorii familiali sunt cei mai importanți în dezvoltarea unei personalități armonioase.
Formarea personalităţii este un proces care se continuă pe toată durata vieţii, dar bazele se pun
înainte ca şcoala şi alte instituţii educative să intervină în mod intenţionat în această direcţie. La vârsta
când copilul începe şcoala, el a învăţat deja din cadrul familiei, din interrelaţiile membrilor ei, cum să
reacţioneze la unele cerinţe inevitabile ale vieţii în colectivitate, cum să controleze, să pună frână anumitor
dorinţe. Aşadar, prima formă de socializare, cea mai simplă, se referă la totalitatea normelor de conduită
pe care societatea le transmite noilor generaţii prin intermediul familiei.
Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor
familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror părinți lucrează de dimineață până
seara și care nu petrec prea mult timp împreuna cu ei sau sunt plecați din țară și îi lasă în grija rudelor.
De ce este importantă familia în educația copiilor? Pentru că are o influență deosebită asupra
copiilor, care dobândesc mult mai repede și mai ușor cunoștinte despre obiceiuri comportamentale, stil de
viață, societate și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau
necunoscuți. De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de
vedere intelectual, cât și fizic, moral și estetic. Părinții sunt cei care de cele mai multe ori asigură hrana și
celelalte elemente necesare copiilor: hăinuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să
înțeleagă că au datoria să împlinească așteptările pe care le au adulții de la ei. Mai mult decât atât, părinții
au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința, personalitatea și simțul responsabil, dinainte
ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor.
În prima copilărie, semnalăm ca fiind mai importantă relaţia 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 va depinde în mare măsură de posibilitatea oferită
copilului de a învăţa anumite 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 etc.).
Familia, şcoala şi alte microgrupuri sociale (strada, cartierul, grupul de prieteni), constituie medii
de viaţă cu ponderi diferite de influenţare asupra copilului.
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. Familia este
considerată colectivitatea socială cea mai potrivită pentru formarea omului, deoarece îi oferă modelele
rolurilor sociale pe care le are de îndeplinit în funcţie de sex, vârstă şi pregătire.
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 profesiune, de orientarea lui justă în alegerea acesteia.
În patrimoniul cultural al fiecărei civilizaţii s-au acumulat nenumărate norme de viaţă, nenumărate
valori culturale, care se transmit de la o generaţie la alta prin intermediul familiei. Acumulările şi
schimburile rapide care se produc în actuala societate nu mai pot fi transmise familiei fără ajutorul
instituţiilor specializate, mai ales dacă ţinem seama de faptul că, în urma solicitărilor multiple la care sunt
supuşi părinţii, căminul rămâne foarte mult timp fără prezenţa lor. Cu toate acestea, până la vârsta de 6-7
ani, familia realizează destul de mult în domeniul educaţiei. Chiar şi după începerea şcolarizării, nu se
renunţă la aportul ei, deoarece are o influenţă covârşitoare asupra formării copilului. Astăzi, mai mult ca
oricând, familia este conştientă de posibilităţile imense ale şcolii de a oferi copilului o gamă largă de roluri
sociale, o experienţă mult mai competentă de viaţă.

1092

Pe măsură ce creşte, copilul simte nevoia să iasă din cercul restrâns al familiei, pentru a învăţa şi
alte deprinderi sociale de care va avea nevoie ca adult, şi, mai ales, pentru a-şi satisface anumite nevoi
psihologice care apar odată cu vârsta. Dintre acestea, cea mai importantă este cea de experimentare a
rolurilor în raport cu sexul, în cadrul unor comunităţi de aceeaşi vârstă.
Din clipa în care copilul se ataşează unui grup din afara familiei, controlul conduitei lui devine o
problemă. Grupurile de adolescenţi îşi creează în cadrul lor coduri de valori şi norme de conduită proprii,
în majoritatea cazurilor diferite de cele ale familiilor din care provin, ceea ce duce la conflictul dintre
familie şi adolescent. În societatea contemporană, acest conflict este agravat de faptul că, datorită
transformărilor rapide prin care societatea trece, se creează o mare deosebire între codul moral al
părinţilor, format la vârsta când aceştia au fost şi ei adolescenţi, şi cel al actualei generaţii. În plus,
adolescentul are în societatea de astăzi foarte multe şi foarte variate posibilităţi de a-şi petrece timpul liber
şi, mai ales, de a se informa.
Dar cea mai importantă problemă de educaţie care se pune în procesul formării personalităţii la
această vârstă este cea a autorităţii. O personalitate bine orientată, normal educată, este capabilă să-i
asculte pe cei cu autoritate, este capabilă să colaboreze uşor cu cei din colectivitatea socială din care fac
parte, să-şi asume responsabilităţi şi să poată avea, la rândul său, autoritate.
Prevenirea şi înlăturarea, după caz, a unor comportamente negative trebuie realizate cu mijloace
educaţionale pozitive, inclusiv folosirea sancţiunilor, care să convingă de necesitatea unei comportări
demne, înţelepte. Mijloacele negative de educaţie precum: bătaia, luarea dreptului la hrană sau insultele,
care jignesc fizic şi moral, lasă amintiri neplăcute în mintea copiilor. Indiferenţa (abandonul educativ), ca
si „cicălirea" educativă, trebuie să fie evitate de către părinţi. O educaţie părintească bazată pe convingere
este mai eficientă şi de lungă durată, mai fiabilă, mai plină de satisfacţii pe termen lung, atât pentru părinţi,
cât şi pentru copii.
Actul educaţional, la nivelul 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. Socializarea copilului în
familie, pregătirea lui pentru integrarea în viaţa socială se desfăşoară corelat cu procesul formării
personalităţii.
Bibliografie:
https://www.portalinvatamant.ro/articole/sfatul-specialistului-85/rolul-educatiei-in-familie703.html
https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com/2015/05/26/rolul-familiei-in-formareapersonalitatii/
https://www.academia.edu/36791450/FAMILIA_PRIMUL_EDUCATOR_ROLUL_FAMILIEI_
%C3%8EN_ACTIVITATEA_DE_%C3%8ENV%C4%82%C5%A2ARE
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROFESOR INVATAMANT PREPRIMAR FLOREA FLORENTINA
Este important de stiut ca atitudinea parintilor joaca un rol foarte important in educatia copiilor. Un
element esential al unei bune comunicari este contactul. Ascultarea activa nu e posibila fara un contact
foarte bun.
Un contact ,,real,,cu copilul reprezinta esenta comunicarii nonviolente si e un ingredient activ al
unei relatii autentice. Copilul nu se va deschide daca nu stabileste o relatie cu adultul respectiv mamatata. Cateva elemente esentiale in stabilirea acestei relatii: sa i se dea cuvantul copilului, sa fie ascultat, sa
se aplice principiul unui minimum de cuvinte in enunturi. Este foarte important ca adultul sa nu propuna
o rezolvare atunci cand il asculta cu atentie pe cel mic. Cel mai bine ar fi sa se abtina, in general, de la a
propune solutii: copilul este cel care trebuie sa gaseasca rezolvarea solutiei. Practica ne arata ca,atunci
cand micutul are sentimentul ca e ascultat, e mai bine sa colaboreze, chiar daca propunerile celor mari nu
sunt deloc in acord cu ce ar vrea el.
O comunicare buna poate reduce frecventa aparitiei problemelor in viata de zi cu zi. Copiii
reactioneaza defensiv in situatiile pe care nu le pot interpreta pentru ca fie nu inteleg intentiile celor cu
care vorbesc, fie se pune prea multa presiune pe ei sau pur si simplu n-au auzit ce le-au spus adultii. Cei
mici pot accepta o recomandare de la o persoana, dar in contact cu alta sa manifeste rezistenta. Tocmai in
asta consta puterea unei bune comunicari.
Lucrand cu adultii care se ocupa de copii, am foarte des impresia ca, desi ei isi doresc tot ce-i mai
bun pentru copiii lor, totusi cel mai mult se tem de pierderea autoritatii parentale. Convingerea dominanta
e ca micutii trebuie sa faca ce vor adultii . Aceasta convingere nu e generata intotdeauna doar de dorinta
de a domina; adultii nutresc convingerea ca micutul daca e neascultator –adica nu face tot ce i se spune-,
va avea probleme sa functioneze in viata lui ulterioara si sa respecte regulile. Aceasta convingere este
alimentata de generatiile in varsta cum ar fi bunicii, strabunicii, de la care parintii aud adesea ca “pe
vremea lor asa ceva ar fi fost de neconceput”. Acest transfer intre generatii le submineaza credinta ca sunt
parintii competenti. Adultii incep sa se gandeasca :” Oare chiar nu ma descurc cu propriul meu copil?”.
Adultii-parintii, educatorii trebuie sa intre in rolul de mentor atunci cand lucreaza cu copilul.
Trebuie sa fie un sprijin pentru copil, dar si sa-l ajute sa-si dobandeasca independenta si sa-si masoare
fortele cu provocarile ce vor veni.
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ROLUL FAMILIEI ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE
FLOREA ADRIANA LAVINIA
GRADINITA NR. 229, SECTOR 6
BUCURESTI
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.
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.
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". În societatea
românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsă.
Prin definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care uneşte soţii şi pe
descendenţii acestora(copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual. De-a lungul
timpului viaţa în familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra vieţii private a
copiilor şi tinerilor.
Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente vieţii, este
punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc.
Cauzele nerealizării şcolare (eşecul scolar sau insuccesul şcolar) sau a subrealizării determinate de
condiţiile de mediu familial sunt: Atitudinea de neacceptare a dorinţelor copilului de către părinţi (include
respingerea, supraprotecţia acestuia şi întreruperea sistematică a copilului în timpul jocului. Copilul
respins este brutal, singuratic, necomunicativ, certăreţ, etc.);
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 privința factorilor impliciți în adaptarea copilului la viața școlară, menționăm că aceștia trebuie
să fie cunoscuți de educatoare și părinți, pentru a se evita dificultățile aferente „șocului școlarizării”. Din
perspectivă bioecologică, se poate vorbi de o mulțime de factori: factori ce țin de comunitate, factori de
natură familială și factori ce sunt legați de copil. Perioada preșcolară presupune luarea în considerare a
influenței tuturor factorilor amintiți anterior asupra procesului de adapatare a copilului. Experiențele
copilului anterioare începerii școlii reprezintă un factor care are un rol important în adaptare. Adaptarea
școlară este un predictor important asupra succesului școlar. Atitudinea copilului față de școală este
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importantă pentru adaptarea sa și pentru o stare socioemoțională echilibrată. Copiii care au o percepție
pozitivă despre școală vor avea performanțe școlare mai bune și se vor adapta mai bine din punct de vedere
social decât cei care percep școală într-un mod negativ. Calitatea relațiilor dintre cadru didactic și copil,
experiențele cu ceilalți preșcolari și atitudinea familiei față de procesul de învățare reprezintă factori care
influențează percepția copilului față de școală.
Astăzi, relația familie-școală este o prioritate. Însă este nevoie de timp și de efort, întrucât
problemele comportamentale și de educație ale elevilor nu dispar după o singură intervenție. Uneori, atât
familia, cât și școala vor fi nevoite să lucreze împreună ani întregi pentru soluționarea problemelor comune
și pentru a-și oferi ajutor reciproc în vederea accelerării progresului școlar al copiilor. În același timp, este
nevoie de acceptarea necondiționată a celuilalt. Relațiile de colaborare sunt mult mai îmbunătațite atunci
când educatorii îi abordează pe părinți la nivelul la care se află aceștia, nu la nivelul la care ei (educatorii)
cred ca ar trebui sau ar putea sa fie. Astfel, sensibilitatea la diferențele dintre părinți în ceea ce privește
timpul, aptitudinile și cunoștințele lor va împiedica emiterea de judecăți nefondate. Privind parteneriatul
familie-școală cu deschidere și interes, într-o manieră dinamică și flexibilă, suntem în măsură să evităm o
anumită rutinizare a relaționării și să depășim modalitățile tradiționale, clasice, de lucru cu părinții. În
cadrul unor coordonate definite de respect mutual, permisivitate, acceptare necondiționată, căldură,
empatie și absența oricărei exploatări, parteneriatul are șansa de a fi constructiv. Numai astfel vom reuși
să găsim în psihologia educațională un loc adecvat parteneriatului, astfel încât perspectiva din care sunt
privite locul și rolul copilului să permită o conexiune eficientă a școlii cu viața reală, elevul învățând în
cele din urmă să fie bine ancorat în realitate și, îm același timp, un model pentru alții.
In consecință, unul dintre scopurile principale ale parteneriatului este crearea unui mediu
educațional care să activeze potențialul de învățare al elevilor și să încurajeze implicarea activă îm
învățare.
Dacă interacțiunile dintre familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor
relații se vor simți mai puternic conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește
ajutorul pe care îl pot oferi elevilor în procesul învățării. școlile vor ca părinții să fie implicați, dar
implicare lor depinde de măsura în care sunt invitați, informați și implicați în tot ce se întâmplă.
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PROIECT EDUCATIONAL NATIONAL
“ CEI SAPTE ANI DE ACASA! ”
“ DIN SUFLET, PENTRU MAMA ! ”
“ EDUCATIA IN FAMILIE, COMPLETATA IN INSTITUTIILE DE STAT! ”
PROFESOR: FLOREA SIMONA
Majoritatea parintilor, isi doresc sa creasca copii sanatosi si fericiti. Pentru a fi sanatosi, avem
nevoie de simptul coerentei sinelui si de fericire. Elementele din mediul social, care intervin in perioada
copilariei, perioada de “ dezvoltare si testare “ Familia.
Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la
dezvoltarea unei persoane si la starea ei de sanatate. Rolul familiei este foarte important in ceea ce priveste
dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, emotional, moral sau caracterial si spiritual
estetic.
Educatia artistica – estetica si intelegerea valentelor spiritual ale umanitatii, trebuie sa vina in
completarea celorlalte tipuri de educatie, pentru a stimula creativitatea copilului. Parintii ar trebui sa fie
aceea, care realizeaza primul contact al copilului cu o viziune asupra sensului vietii, cu frumusetile naturii,
cu viata sociala si specificul national ( valori culturale, traditii, obiceiuri etc.), cu operele de arta, si il
incurajeaza sa isi manifeste creativitatea artistica, tehnica sau stiintifica.
Educatia primita in familie este completata de educatia primita in institutiile de stat sau private in
mod formal / informal/ nonformal pe diverse domenii. Unul dintre domeniile importante in formarea
personalitatii copiilor este si muzica.
Aceasta tema, am dezvoltat-o, facand referire la educatia “ Celor sapte ani de acasa “, in
completarea ei la orele de muzica vocal – instrumentala, de la unitatea scolara, din care fac parte, ca
profesor coordonator pe aceasta catedra.
Inca din primii trei ani de viata ai copilului, am avut la cercul de muzica, numerosi elevi, pe
parcursul carierei mele didactice, pe care i-am format, in timp, participand frecvent la cursuri, unii dintre
ei, bucurandu-se de activitatile artistice, la cercul vocal-instrumental (pian), din cadrul Clubului Copiilor
Gaesti, pana la terminarea liceului, ajutandu-i sa creasca frumos, sanatos si cu aptitudini vocale si
instrumentale, la un nivel avansat si chiar de performanta.
Rezultatele copiilor, se regasesc atat in actele doveditoare cat si in personalitatea lor, in viata de zi
cu zi!
Aceste activitati, educative, recreative, desfasurate in aceasta etapa a vietii copilului, aduc un mare
beneficiu, in dezvoltarea psihica, fizica, emotionala, intelectuala si spirituala a copilului in acesti ” Cei
sapte ani! “
Familia, incurajand copii sa participle la activitatile educativ recreative, extrascolare, vin in ajutorul
copilului, avand o importanta foarte mare, fiind preluat de profesor, ridicandu-l pe cele mai bune
standarde, premiile, toate activitatile educative artistice, regasindu se in acte doveditoare, devenind noua
generatie de maine, copii nostrii, viitorul tarii.
Voi atasa cateva poze, cu elevii mei, din activitatile la cercul de muzica, cerc al carui profesor
coordnator sunt din anul 2003, defasurandu mi activitatea, cu multa dragoste, caldura si devotament,
pentru elevi, pentru disciplina in sine. Din pacate nu putem spune acelasi lucru, despre toti copii, am
prezentat doar partea pozitiva, sunt copii, care din pacate “ Cei sapte ani de acasa “, sunt mult mai grei,
copilaria, viata sociala, educatia, intelegerea valentelor spirituale, viziunea asupra sensului vietii, valorile
culturale, operele de arta, lipsesc din viata copilului, din mai multe motive.
Istoria educatiei ne demonstrează complexitatea dezvoltarii personalitatii copiilor în timp şi în spaţiu
avand ca baza cei 7 ani de acasa.
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FAMILIA ŞI ROLUL EI ȊN EDUCAȚIA COPILULUI
PROF. ÎNV. PRIMAR FLOROAE ADRIANA MARIA
ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” NASAUD
„Meseria” de părinte este una dintre cele mai dificile, deoarece nu există școală pentru așa ceva.
Există doar regulile nescrise ale iubirii părintești și ale atașamentului față de „puiul de om” care tocmai a
aparut ȋn viața ta.
Atmosera afectivă din familie are o influență hotărâtoare asupra dezvoltării psihice a copilului. Ȋn
primii ani din viață, copilul răspunde la tot ce se întâmplă ȋn jur prin reacții emotive, care vor determina
direcționarea activității și atitudinilor de mai tȃrziu. Ȋn familie copilul ȋnvață limbajul și comportamentul
social, își formează caracterul, aptitudinile, sentimentele. Ȋn cazul în care în mediul familial există certuri
permanente între părinți, iar atmosfera căminului în care urmează să crească și să se dezvolte copilul este
una inadecvată din punct de vedere social și moral, acesta din urmă va avea de suferit emoțional pe termen
lung.
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din următoarele puncte de vedere: fizic,
intelectual, moral, estetic.
La nivel fizic familia se preocupă să procure hrană, îmbrăcăminte și toate cele necesare, încearcă să
creeze condiții cât mai bune de trai, se îngrijește de sănătatea lor.
Pe plan intelectual, în cadrul familiei, copilul își însușeste limbajul și primele conoștințe despre
mediul înconjurător.
Educația morală a copiilor în cadrul familiei ar trebui să ocupe un rol primordial, deoarece acum
este momentul în care se formează „omul de mâine”, momentul în care se sădește în mintea și în sufletul
copilului cele mai importante deprinderi de comportament și anume: respectul, cinstea, sinceritatea,
ordinea, cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate.
Un copil frumos „sufletește” va ști să prețuiască și să iubească tot ceea ce îl înconjoară.
Prin definiție familia este mediul în care copilul trebuie sǎ se simtă în siguranță, iubit, să știe că
poate avea încredere în cei care îl ingrijesc și să simtă că ei sunt disponibili pentru a răspunde nevoilor
lui.
Marele pedagog Jhon Locke afirma că nu trebuie să facem în fața copilului nimic din ceea ce un
vrem să imite.
Primul model în viața copilului sunt părinții. De aceea el îi copiază fidel pe mentorii săi: dacă mama
stă la bucătarie copilul vrea să ajute; dacă tata citește o să ia și el o carte. Vrea să fie și el un „om mare”.
Copiii învață prin experiență, fără să poată face raționamente logice privind calitatea actului pe care îl
realizează. Există o deosebire a nevoilor proprii fiecărui copil: unii au nevoie de mai multă atenție și
afecțiune, iar alții de mai multă stimulare.
La fel ca și inteligența, simțul moral se dezvoltă prin educație, disciplină și voință. Dar simțul moral
e mai important decât inteligența. Dacă el dispare într-o națiune, toată structura socială începe să se clatine.
Necesitatea de a începe educația morală cât mai timpuriu este justificată și de faptul că la vârsta
preșcolară și școlară mică se formează cu mai mare ușurință automatismele ce stau la baza deprinderilor
de comportament. Întrebările copiilor „Este bine așa?” sau „Așa-i că am fost cuminte astăzi?” constituie
de fapt prima lecție de moralitate.
Uneori, părinții, poate nu se îngrijesc îndeauns de educația religios-morală a copiilor, sau rămân
orbi de o exagerată iubire părintească, încât le vine greu să ia în seamă observațiile bine intenționate ale
celor din jur și abia când copiii ajung la vârsta adolescenței și problemele lor devin insuportabile se face
apel la educație. De multe ori însă e pera târziu. Nu e suficient ca părinții să se mulțumească cu gândul că
o să crească și cu timpul o să înțeleagă sau că o sǎ ajungă să distingǎ el însuși ce e bine sau ce e rău.
Simpla cunoaștere a binelui nu este suficientă, trebuie să fii obișnuit să-l faci. Dacǎ un copil nu va spune
„te rog frumos” sau “mulțumesc” atunci când e mic, cu atât mai mult scade probabilitatea să spună când
va crește. Obișnuit să primească totul de-a gata, va crește crezând că toată lumea e obligată să-l asculte și
să-i facă pe plac. Dacă își dă seama că prin plâns și strigăte poate să obținǎ foarte ușor tot ceea ce își
dorește se va obișnui sǎ facǎ astfel mereu. La fel se întâmplă și cu celelalte deprinderi, care o dată cu
trecerea timpului se dezvoltă din ce în ce mai mult.
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In familie, educația religioasă are și ea un rol foarte important așa încât copilul să fie învățat de mic
să creadă în Dumnezeu, să fie mai bun cu cei din jur, să nu fure, să nu mintă, să aibă respect față de viață,
față de muncă, față de sine și ceilalți indiferent de „culoarea” pielii.
Ȋn concluzie, existǎ câteva căi eficiente de implicare a părinților în educația copilului:
- fiți un model de urmat astfel încât copilul să fie mândru cu părinții lui
- jucați-vă cu copilul pentru ca să înțeleagă că existǎ anumite reguli
- acordați încurajare și apreciere pentru efortul copilului de a face bine
- ȋnvățați-l să-și adune lucrurile astfel va ȋncepe să prețuiască munca altora
- ascultați-l ca la rândul lui să învețe să asculte
Copiii învață ceea ce trăiesc!
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. VIORICA FOCA
“Familia constituie un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală influențează armonia
fiecăreia dintre părți” (A. Berger). Complexitatea lumii contemporane, ritmul rapid al evoluției societății,
schimbările care apar pun în fața oamenilor de toate vârstele, probleme noi de ordin economic, cultural,
științific, etc. Acestei societăți, aflată mereu în schimbare, trebuie să-i facă față copilul de astazi alături de
familia sa. Educația, sub toate formele ei, are rolul de a găsi soluții prin care omul să se adapteze rapid și
eficient la societatea viitorului.
Familia are un rol important deoarece, oferă copilului primele informații despre lumea ce îl
înconjoară, primele norme și reguli de conduită, dar și climatul socio-afectiv necesar satisfacerii
trebuințelor și dorințelor sale. M. Golu afirma că, “Pecetea pe care părinții o lasă asupra structurii și
profilului spiritual-moral al personalității propriilor copii se menține toată viața.” Relația părinți-copii este
hotărâtoare în devenirea personalității copiilor, prin faptul că, ea este primordială și se menține pe toată
durata vieții (cu intensități diferite), dar și prin faptul că, familia mediază comunicarea și interacțiunea cu
celelalte componente sociale, mai ales cu școala.
Familia exercită influențe educative iar asupra copiilor se pot manifesta direct, prin acțiuni mai mult
sau mai puțin dirijate sau, indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei dar și prin climatul
psiho-social existent în familie.
Primul model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre
viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale, îl reprezintă
modelul de conduită oferit de părinți (pe care copiii îl preiau prin imitație și învățare) dar și climatul socioafectiv în care se exercită influențele educaționale - “cei șapte ani de acasă”. De aceea, strategiile educative
la care se face apel în familie, mai mult sau mai puțin conștientizate, determină în mare măsura dezvoltarea
personalității, precum și rezultatele școlare ale copiilor dar și comportamentul lor socio-moral.
În urma cercetărilor, s-a concluzionat că, stimularea intelectuală în primii ani de viață, climatul
emoțional stabil din mediul social apropiat, familie, de cele mai multe ori, încurajarea și suportul parental
continuu, sunt factori determinanți în dezvoltarea personalității copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat,
în urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, că există o corelație pozitivă puternică între coeficienții
de inteligență (QI) înalți și nivelul încurajării parentale, atmosfera familială generală și numărul cărților
citite în familie.
Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit dar și educat. Copilul, în primii
ani din viață este dependent de părinți. Aceștia nu trebuie să fie preocupați doar de latura fizică a îngrijirii
lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială, corelând posibilitățile fizice cu cele psihice. Educația în
familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului iar educația sa la nivel psihic trebuie să urmărească pas
cu pas evoluția fizică pentru a se urmări concomitent educația intelectuală, morală în scopul formării
caracterului. Cel mai important rol în evoluția psihică a copilului îl au exemplele pozitive din familie
deoarece la această vârstă rolul exemplului este foarte important.
În cadrul educației şcolare, implicarea părinţilor în educația copiilor, joacă un rol important. Toate
acţiunile care implică părinţii duc la schimbări 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 cunoştiinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este
cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Părinții au datoria de a
le forma copiilor conștiința, caracterul, voința, personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să
ajungă pe băncile școlilor. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament:
politeţea, respectul, sinceritatea, cinstea, decenţa în vorbire şi atitudine.
Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de
învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. Prin comunicarea continuă cu membrii familiei,
copilul își însușește limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al dezvoltării psihice. Părinții
ar trebui să fie atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, trebuie să le corecteze vorbirea, să le
îmbogățească vocabularul, să-i învețe să se exprime corect și coerent. De asemenea, părinții trebuie să
acorde atenție întrebărilor copiilor, semn sigur al dezvoltării lor intelectuale, al manifestării active a setei
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de cunoaștere, al curiozității lor cu privire la originea lucrurilor din jur. Părinții trebuie să-i învețe de
timpuriu pe copii să înțeleagă ce este „bine” și ce este „rău”, ce este „permis” și ce este „interzis”. Pentru
anumite fapte și acțiuni, copiii ar trebui să fie încurajați și lăudați, iar pentru altele trebuie să fie dojeniți
de către părinți.
Procesul educării morale a copilului este de lungă durată. Deprinderile de comportare civilizată,
atitudinile copilului față de alții, exprimă de fapt, atmosfera morală în care el a fost crescut în familie,
sfaturile și îndemnurile pe care el le-a primit de la părinți, exemplul personal pe care i l-au dat prin
atitudinile și faptele lor de conduită. Unii părinți nu înțeleg că uneori copilul este incoerent nu pentru că
ar vrea să se abată de la reguli, ci pentru că nu știe cum trebuie să se comporte, nu are o experiență morală.
Relațiile dintre părinți și copii trebuie să se caracterizeze pe stimă reciprocă, dragoste părintească
rațională față de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele lor, încât devin
pentru copii un exemplu de urmat. Experiențele educației în familie demonstrază că acolo unde copiii sunt
scutiți de orice fel de griji și eforturi, ei devin egoiști, nu-și iubesc cu adevărat părinții, se înstrăinează de
ei și nu le dau o mână de ajutor atunci când se întâmplă să treacă prin unele încercări.
În concluzie educația în familie are un rol primordial pregătind copilul pentru școală dar mai ales
pentru viață.

1997.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
Bunescu, Ghe., Alecu, G., Badea, D., Educaţia părinţilor. Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti,
Vrasmas, Ecaterina, Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, 2002.

1102

CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. INV. PREȘCOLAR, FOLEA GEORGETA ORTENSIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂDEANU, JUD. BUZĂU
Un copil poate să învețe oricând un adult trei lucruri: cum să fie mulțumit fără motiv, cum să
nu stai locului niciodată și cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește. Paulo Coelho
Copilăria reprezintă pentru oricine un tărâm de poveste. Nimeni nu ştie când începe şi când se
termină. Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală.
,,Cei sapte ani de-acasă se formează în familie”. Acesta este de foarte multe ori răspunsul la
identificarea unui comportament greșit, făcând referire la comportamentul copilului în anumite situații, la
lipsa unor deprinderi legate de educaţia, bunele maniere, regulile morale ceea ce reprezintă cheia către
adaptarea copilului în societate. Lipsa celor şapte ani de acasă depinde de caracterul copilului, dar şi 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.
Armonia, comunicarea din 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 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 târziu, aproape de vârsta maturităţii,
când 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. Cred că esenţial este să fim
simpli cu copiii noştri, să îi învăţăm lucrurile fundamentale. Să facă deosebirea între bine şi rău, frumos
şi urât. Trebuie să-i învăţăm că dăm şi primim mai tarziu. Este nevoie să înţelegem că educaţia se face
pentru copii şi nu pentru liniştea şi comoditatea noastră.. Ne educăm copiii în primul rând pentru binele
lor, pentru a le da o şansă în plus, pentru a le face drumul în viaţă mai târziu.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
Să fim sinceri cu ei, să fim corecți, să ne respectăm promisiunile, să ii ajutăm să se dezvolte
emoțional, pentru ca mai târziu să putem lucra la moralitate si spirit justitiar. E nevoie ca noi, educatorii
și părintii, să le fim călăuze pe acest drum. Să le arătăm cum facem noi. Ei ne vor copia. Și după 6-7 ani
își vor pune intrebări și vor alege propriile căi.
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EDUCAŢIA MODERNĂ ÎN CONTEXT FAMILIAL ŞI PREŞCOLAR
FRANGULEA ALINA GEORGIANA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3
STRUCTURĂ GRĂDINIŢA P.P. NR. 3, MANGALIA
Familia creează cele dintâi orizonturi temporale ale copiilor prin orientarea lor, prin calitatea
activităţilor propuse spre desfăşurarea copilului şi de felul în care acesta simbolizează timpul şi
responsabilizează copilul încă de mic în legătură cu preţuirea timpului. Perioada de dezvoltare timpurie a
copilului reprezintă segmentul de dezvoltare cel mai sensibil, în care este foarte important să se ţină cont
de nevoile copiilor în ceea ce priveşte sănătatea, nutriţia, educaţia şi protecţia. Părinţilor le revine rolul
esenţial în crearea influenţelor încurajatoare şi pozitive pentru creşterea şi educarea copiilor. Ei sunt
responsabili pentru asigurarea atît a existenţei materiale, cît şi a unui climat familial afectiv şi moral.
Mediul familial influenţează în mare măsură pozitiv sau negativ, dezvoltarea fizică şi intelectuală a
copilului,în funcţie de caracteristicile sale ( familie armonioasă, cu nivel cultural ridicat sau dimpotrivăcu dizarmonie în cuplul parental, certuri, divorţ, maltratarea copiilor,etc). De regulă, familia se plasează
undeva între pozitiv şi negativ, influenţele putând fi de un fel şi de altul. Copilul este deosebit de receptiv
la atitudinile, comportamentele, limbajul, relaţiile părinţilor sau la relaţiile dintre părinţi şi copii. Fraţii
mai mari îşi pun amprenta pe dezvoltarea experienţei copilului. Dacă aceştia sunt de vârstă şcolară, copilul
află o mulţime de lucruri despre şcoală, învăţător, sarcini şcolare. Fraţii mai mici dezvoltă, la preşcolar
sentimentul responsabilităţii, cu comportament plin de grijă pentru fraţii născuţi după ei. Rudele apropiate
(bunici, unchi, mătuşi) pot influenţa pozitiv sau negativ educaţia şi comportamentul preşcolarului.
Copiii sunt diferiţi, părinţii sunt diferiţi. Este diferit mediul în care trăiesc, situaţia lor financiară,
studiile pe care le au sau starea civilă şi desigur, necesităţile fiecăruia. Toate aceste diferenţe dictează
necesitatea acordării unui sprijin şi informaţii care să fie raportate la situaţia concretă pentru a asigura
dezvoltarea armonioasă a copiilor.
Specialiştii informează părinţii numai în domeniul lor de activitate, fără a lua în consideraţie
celelalte domenii. Este absolut necesară o abordare inter-sectorială a nevoilor copilului şi familiei care să
ofere suportul adecvat pentru realizarea drepturilor fiecărui copil la supravieţuire, protecţie, îngrijire,
educaţie şi dezvoltare optimă. De aceea un parteneriat solid între educatoare şi familie este benefic. Se
spune că meseria este brăţară de aur, însă lăsând la o parte studiile şi locurile de muncă, cea mai importantă
meserie este cea de părinte. Este foarte important ca familia, atât tatăl cât şi mama să se implice încă de
la naştere apoi, la grădiniţă, în educaţia celor mici printr-un parteneriat de nădejde cu grădiniţa şi prin
bineînteles ,,timp de calitate,, pe care îl petrec împreună cu copiii lor.
O comunicare autentică între educatoare şi părinţi presupune însă o implicare activă a acestora din
urmă în organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative curente. Se remarcă din experienţă că părinţii
care sunt informaţi asupra curriculumului preşcolar au tendinţa de a veni cu opinii şi sugestii interesante.
Disponibilitatea educatoarei de a pune în practică aceste sugestii variază de la un caz la altul. Oricum ar
fi, copilul nu are decât de câştigat de pe urma unei colaborări strânse între cadrul didactic şi părinţi.
Educaţia făcută de primii educatori – părinţii - ca şi cea a grădiniţei, se răsfrânge asupra tuturor
laturilor personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia. După
familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate, aici copilul ia cunoştinţă cu
activităţi şi obiecte, descoperă o mulţime de lucruri din jurul lui: culorile, formele geometrice, desenul şi
muzica, lumea vieţuitoarelor, învaţă să danseze, să se joace, să comunice… Comunicarea este foarte
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importantă la această vârstă, un rol important avându-l şi părinţii care trebuie să vorbească cu copilul
permanent, să răsfoiască, să citească cu acesta o carte cu imagini frumoase şi să se joace împreună.
Copilul preşcolar începe să-şi definească treptat începutul personalităţii sale, 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, este vorba de încadrarea şi respectarea unui
anumit program, în urma căruia dobândesc deprinderi sociale: să împartă jucăriile cu alţi copii; să-şi
aştepte rândul; să aibă răbdare; să aibă compasiune/empatie pentru cei din jur… Investită cu această nobilă
sarcină şi plină de răspundere, educatoarea grupei cunoaşte specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a
copilului, disponibilităţile intelectuale, precum şi particularităţile lui temperamentale şi caracteriale, de
aceea va şti întotdeauna cum să-l modeleze pe preşcolar.
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FAMILIA, PRIMUL MEDIU AL EDUCAȚIEI COPILULUI
PROFESOR, FRUNZĂ REMUS
LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT, JUD. MUREȘ
„Căci ei vor fi în lume și în viață
Așa cum noi le-am spus și arătat,
Iar ei, la fel vor da povață
Și-un lung popor e-acum de noi format” (Traian Dorz)
Părinții sunt primii dascăli ai copiilor, ei au un impact direct și durabil asupra acestora și joacă un
rol primordial în îndrumarea și susținerea educației acestora. Atunci când părinții oferă o bună creștere
copiilor, cu siguranță le sporesc șansele de a deveni adulți de succes.
Înainte de a se confrunta cu realitatea vieții în societate, copiii trec printr-o primă etapă care este
viața în sânul familiei. Aici își vor începe educația și vor învăța primele valori care le vor modela
personalitatea. În familie copiii sunt învățați elementele esențiale ce țin de educație și care direcționează,
stimulează și motivează dezvoltarea acestora. Un copil trebuie să se conformeze mediului său pentru a
avea acces la o primă conștientizare a lui însuși. În timpul adolescenței, în timp ce se confruntă cu o criză
a creșterii și a identității, tânărul își formulează întrebări asupra valorilor primite. Ca adult, el redefinește
valorile primite prin integrarea lor în propria personalitate. Valorile morale nu pot fi transmise prin simpla
vorbire, ci prin experimentare iar familia e primul loc unde se întâmplă aceasta prin evaluarea situațiilor
și prin a avea niște discuții timpurii cu cei mici.
În familie, copilul va deveni treptat responsabil pentru gândurile, acțiunile și consecințele acestora.
Aici va deveni responsabil, adult, matur, va dobândi capacitatea de a colabora și de a se supune atunci
când este necesar. De fapt, dificultățile școlare și sociale provin adesea din faptul că cei mici nu preiau
responsabilități proporționale și potrivite vârstei lor.
Politețea, punctualitatea și grija pentru ceilalți trebuie deprinse de la o vârstă fragedă. De asemenea,
este important ca familia să arate copiilor cum să-și apere punctul de vedere și să-i ajute să facă acest lucru
atunci când sunt victime ale nedreptății. Învățarea de a rezolva problema prin nonviolență face parte atât
din educația familială, cât și școlară.
Copiii trebuie să se obișnuiască de mici cu faptul că vor face greșeli și că drumul pe care vor merge
nu va fi întotdeauna unul liniar. Aceștia trebuie însă să înțeleagă cu ajutorul părinților că e necesar să fie
dispuși să-și asume riscuri și să accepte eșecul ca o parte firească a vieții. Familia este accea care îi
motivează să nu se lase descurajați și să depună mereu eforturi pentru a se autodepăși, fără să caute însă
perfecțiunea, cea care îi lasă să și greșească, să învețe din propriile greșeli și să experimenteze.
Părintele este partenerul-cheie în educația copiilor în familie, iar rolul lui nu este doar acela de a
supraveghea rezolvarea temelor și de a le corecta, ci şi de a-i ghida și de a le crea un climat favorabil,
astfel încât aceștia să-și organizeze spațiul, să-și gestioneze timpul eficient, să creeze o rutină de învățare
corectă, o atmosferă de studiu, interes și preocupare. E nevoie ca părinţii, ca și școala, să-şi modernizeze
metodele de educaţie . Rolul consilierii parentale în grădinițe și școli poate fi asemănat cu acela al unui
antrenor care aleargă și a crescut considerabil în ultimul timp. Dragostea este elementul cheie în creşterea,
formarea și educarea unui copil. Rolul părinţilor ca factori fundamentali ai educaţiei şi dezvoltării este
primordial și trebuie asumat. Acest lucru impune ca părinții să fie parteneri egali în educația copilului.
,,Meseria” de părinte este foarte grea.
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Participarea activă a părinților în procesul continuu de educație și formare al copiilor duce la
implicare mai mare a copiilor în activitatea școlară, și obținerea de rezultate mai bune. Parteneriatul cu
școala, la oricare nivel de învățământ am face referire, este unul benefic pentru toți partenerii, dar, mai
ales adaugă, un plus de valoare, un context organizat și coordonat, continuitate și recunoaștere procesului
de educație început în familie.
Bibliografie:
Stănciulescu, E. (1997). Sociologia educaţiei familiale. Iaşi: Polirom.
White, E. G. (1997). Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi. Bucureşti: Viaţă şi Sănătate
• www.didactic.ro
• www.suntparinte.ro
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COLABORAREA GRRĂDINIȚĂ – FAMILIE
UN FACTOR IMPORTANT
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: FANĂ ELENA-ROXANA
GRĂDINITA P.P. NR. 29 SIBIU
Preșcolaritatea este perioada formării inițiale a personalității, perioada apariției primelor relații si
atitudinii ce constituie un nivel superior de organizare a vieții psihice a copilului.
În locul dependenței copilului de impresiile externe, în preșcolaritate vom întalni detașarea
,deprinderea copilului de câmpul perceptiv, o mai mare organizare și stabilizare a comportamentelor, fapt
posibil datorita modificărilor esențiale care se produc în structura activității psihice.
Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanți ai evoluției individuale.
„Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este un candidat la maturizare” ( H. Pierot), deosebit de
receptiv la influențele pozitive sau negative care se exercită asupra lui. Familia este cea care răspunde de
satisfacerea trebuințelor elementare ale copilului și mai ales de protecția lui.
Trăsăturile și coordonatele personalității se cristalizează în raport cu modelul și natura situațională
trăită în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar atitudinile părinților au consecințe
durabile asupra personalității copilului.
Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea și tipul relațiilor copil-părinți va marca
profund evoluția viitoare a copilului.
După familie, grădinița constituie prima experiență de viață a copilului în societate . Educația făcută
de primii educatori se răsfrânge asupra tuturor laturilor copilului în funcție de particularitățile de vârstă și
individuale ale acestuia.Pe măsură ce copilul crește și se dezvoltă, cresc și trebuințele acestuia. În același
timp ,grădinița, ca primă instituție care se conduce după principii și metode științifice contribuie la
formarea și dezvoltarea psiho-fizică a copilului.
Copilul preșcolar trebuie să aibă condiții optime în care să se dezvolte - această răspundere revine
în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină printr-o colaborare judicioasă, eficientă cu
instituția preșcolară .
Pentru o bună desfășurare a colaborării grădiniță-familie, educatoarea grupei trebuie să cunoască
specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilitățile intelectuale ,precum și particularitățile
lui temeperamentale și caracteriale.
Educatoarea se preocupă de socializarea preșcolarului prin integrarea în mediul grădiniței, dar îi
oferă și prilejul să cunoască mediul înconjurător organizând vizite în împrejurimile grădiniței, în instituții
și la locurile de muncă ale părinților .
Cu această ocazie ea poate observa cum se comportă copiii nu numai la grădiniță ci și în afara
acesteia.Treptat și cu răbdare ,cultivându-le încrederea în propriile posibilități ,folosind jocul și jucăria
,educatoarea participă la dezvoltarea personalității copiilor.De asemenea un rol important îl are implicarea
părinților în organizarea unor excursii, vizite sau drumeții cu diferite ocazii. Acest lucru îi ajută pe părinți
să-și cunoască mai bine copiii,putând astfel să intervină în anumite situații nedorite.
Este foarte important de reținut că este necesar să se acorde atenție copilului permanent, să fie lăudat
sau pedepsit pentru faptele sale.Expresiile noastre faciale comunică deseori cel mai important mesaj - de
exemplu un zâmbet .
Colaborarea grădinița – familie se referă la constituirea unor relații pozitive între familie și
grădiniță, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor, atunci când
aceștia văd educatoarea colaborând și sfătuindu-se cu părinții.
Toți părinții au nevoie de informații de bază referitoare la copiii lor. Părinții trebuie să fie la curent
cu progresele copilului lor, dar și cu percepția pe care o are grădinița despre calitățile și problemele
copilului.
Pentru a putea descoperi „binele” care mai târziu va deveni “ principialitate, cinste ,spirit de a-ți
ajuta aproapele, criterii de evaluare a comportării” este necesar ca în grupul familial să existe un cod de
conduită bazat pe o egală respectare a normelor atât de către copii, cât și de către părinți.
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Interesul comun al celor două instituții trebuie să determine o mișcare de apropiere cu dublu sens,
familie-grădiniță,grădiniță-familie,în vederea unei suficiente cunoașteri a ambelor părți.
Grădinița nu poate face minuni, iar educația dată în această instituție nu va avea rezultate bune,
dacă nu se va sprijini si nu va colabora cu familiile copiilor.
Bibliografie
„Copilul și copilăria”, revistă de pedagogie, 1979
„Pedagogie preșcolară – didactice „, manual pentru școli normale ,clasa a XI –a, București ,1977
„Programa instructiv – educativă în grădinița de copii „
„Revista învățământului preșcolar nr.2/2010”
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PROIECTUL EDUCAȚIONAL NAȚIONAL
"CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ!
DIN SUFLET, PENTRU MAMA!"
EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FRAȚII GRIMM”, SIBIU
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR: FAUR TALIDA MARIANA
Familia reprezintӑ primul mediu în cadrul cӑruia copilul primeṣte afecṭiune, încredere, echilibru,
înṭelegere, sprijin, ajutându-l sӑ facӑ faṭӑ societӑṭii. Educaṭia, ca proces, are un rol deosebit în evoluṭie,
pornind de la iubirea necondiṭionatӑ, cunoaṣterea caracterului ṣi a trebuinṭelor, intereselor, sentimentelor,
succeselor, insucceselor copiilor. Educaṭia în familie începe cu creṣterea fizicӑ ṣi mentalӑ adecvate,
intercalarea educaṭiei autoritare cu cea permisivӑ, bazate pe adaptarea la realitatea înconjurӑtore, cu accent
pe apropierea sufleteascӑ care conferӑ un cadru al destӑinuirii libere ṣi neîngrӑdite, necesare identificӑrii
unor soluṭii alternative potrivite necesitӑṭilor copiilor. Încurajarea din partea pӑrinṭilor, prin dezvӑluirea
calitӑṭilor, reuṣitelor copiilor, acordarea timpului necesar de experimentare mentalӑ a comportamentului
acestora, contribuie în mare mӑsurӑ la autoevaluarea conduitei proprii a acestora, implicit la maturizare.
Fiecare copil e unic, fiecare generaṭie diferӑ de cea precedentӑ, tocmai de aceea înṭelegerea
diferenṭelor dintre copii, îi pot ajuta pe pӑrinṭi în sprijinirea propriul copil cu mai multӑ înṭelepciune,
pentru ca atunci când ajung la adolescenṭӑ sӑ nu se simtӑ respinṣi datoritӑ modului de gândire diferit. Grija
pӑrinteascӑ reprezintӑ bunӑvoinṭa de a fi prezent, ca pӑrinte, de fiecare datӑ când copilul are nevoie,
oferindu-i încrederea totalӑ cӑ va fi capabil de a reuṣi sӑ depӑṣeascӑ orice încercare a vieṭii, învӑṭând din
propriile lecṭii experimentate. Având permisiunea de a fi diferiţi de ceilalţi, copiii devin capabili să
descopere, să aprecieze şi să-şi dezvolte potenţialul interior unic. Critica e necesar a fi înlocuitӑ cu
îndrumarea, pentru a menṭine concentrarea copiilor asupra reuṣitei, nu asupra lecṭiilor depӑṣite. Copiii
învaţă să se iubească din modul în care sunt trataţi de către părinţi şi din modul în care aceştia reacţionează
faţă de greşelile lor. Având permisiunea de a experimenta, copiii devin capabili să se autocorecteze, să
înveţe din propriile lecṭii şi să obţină succese.
Foarte importante sunt sentimentele ṣi emoṭiile care nu trebuie negate de copii, indiferent de latura
lor pozitivӑ sau mai puṭin, ci acceptate. Ca pӑrinte este bine sӑ ne exprimӑm sincer copilului, oferindu-i
propriul exemplu de viaṭӑ, determinând astfel deschiderea de a se exprima liber asupra trӑirilor pe care le
experimenteazӑ, de a-ṣi exprima sentimentele negative, învӑṭând astfel sӑ-ṣi controleze emoṭiile, dar mai
ales sӑ-ṣi dezvolte conṣtiinṭa de sine.
Dezvoltarea unei personalitӑṭi pozitive ṣi armonioase a copiilor, depinde de permisiunea acordatӑ
acestora de a-ṣi exersa voinṭa prin exprimarea liberӑ a sentimentelor, pentru a descoperi exact ce-ṣi doresc
ṣi doar apoi sӑ negocieze. Aceasta trezeşte dorinţa naturală a copilului de a coopera şi de a fi îndrumat de
părinţi. Învăţând cum să conducă rezistenţa copiilor lor, părinţii îşi păstrează controlul, acordându-le în
acelaşi timp o libertate sporită. Hrănirea voinţei unui copil îi va menţine viu entuziasmul pentru viaţă,
pentru iubire, pentru învăţătură şi pentru creştere. Având permisiunea de a dori mai mult, copiii dobândesc
sentimentul că ştiu ce merită şi capacitatea de a amâna o recompensă. Ei vor fi capabili să-ṣi doreascӑ mai
mult dar, cu toate acestea, vor fi fericiţi cu ceea ce au.
Învăţând să accepte şi să înţeleagă limitele impuse de părinţi şi de lume, copiii îṣi însuṣesc
deprinderi esenţiale de viaţă precum: preţuirea de sine, cooperarea, capacitatea de a amâna primirea unei
recompense, iertarea, acceptarea, creativitatea, compasiunea, curajul, perseverenţa, autoeducarea,
abilitatea de a se orienta, independenţa. Copiii învaţă să-şi dezvolte răbdarea dacӑ pӑrinṭii au rӑbdare cu
ei, învaţă să-şi accepte imperfecţiunile, dacă lumea din jur este acceptatӑ aṣa cum este, cu imperfecṭiunile
ei, învaţă ce este mila şi respectul, simṭind uneori ṣi durere, care se va transforma în timp în empatie ṣi
compasiune.
Procesul educӑrii morale a copilului este de lungӑ duratӑ. Deprinderile de comportare civilizatӑ,
atitudinile copilului faṭӑ de ceilalṭi exprimӑ, de fapt, atmosfera moralӑ în care el a fost crescut în familie,
sfaturile ṣi îndemnurile care le-a primit de la pӑrinṭi, exemplul personal oferit, prin atitudinile ṣi faptele
de conduitӑ. În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relaṭii juste între membrii
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familiei. Ceea ce trebuie sӑ caracterizeze relaṭiile dintre pӑrinṭi ṣi copii este stima reciprocӑ, respectul
dintre membrii familiei, dragostea pӑrinteascӑ, necondiṭionatӑ, faṭӑ de copii, consecvenṭa ṣi unitatea
cerinṭelor pe care le formuleazӑ aceṣtia pentru a fi un exemplu demn de urmat.
Împreună, părinţii şi profesorii sunt implicaţi activ în educaţia copiilor pânӑ la maturizarea acestora,
iar prin respect şi flexibilitate pot crea un mediu bazat pe încredere, comunicare, pregӑtindu-i pe aceṣtia
pentru a face faṭӑ oricӑror provocӑri la care viaṭa îi supune.
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FAMILIE-RESPONSABILITATE-EDUCAȚIE
PROF. FAZECAS MANUELA
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR.1 ORADEA
Părinţii au fost şi vor fi întodeauna cei mai ideali educatori. Influenţa pe care părinţii o exercită
asupra copiilor, în primii ani ai vieţii, determină întreaga lui conduită şi orientare pentru întreaga lor viaţă.
Toate cercetările pedagogice arată că educaţia copilului se face în primul rând în cei şapte ani de acasă.
Atmosfera familiei este climatul în care cresc şi se formează oamenii viitorului. Exemplul lor de viaţă,
armonia şi frumuseţea vieţii lor au un impact pozitiv asupra copiilor. Influenţa mamei, care prin natura
lucrurilor petrece mai mult în preajma copilului mic, este mai hotărâtoare. De aceea s-a spus că cea mai
mare fericire pentru un copil este să aibă o mamă bună, o mamă conştientă de rolul ei de educatoare. Fiind
o țară creștină, îmi permit să afirm conform principiilor ce se desprind din Biblie că educarea copiilor este
considerată drept o opera grandioasă, ce are ca scop dezvoltarea armonioasă a personalităţii umane,
punând accentul cuvenit atât pe latura spirituală, cât şi pe cea materială şi că ea este o datorie sfântă a
părinţilor, care necesită o atenţie deosebită, o datorie faţă de Dumnezeu şi de societate, datorie de la care
nu le este îngăduită nici o abatere şi nici o greşeală. “A căuta sensul existenţei înseamnă a-L căuta pe
Dumnezeu”. Părinţii au responsabilitatea educaţiei, ea are cea dintâi responsabilitatea şi posibilitatea
formării copiilor, transmiţându-le patrimoniul valorilor spirituale pe care ea însăşi le-a trăit şi le trăieşte
şi în cadrul cărora s-a constituit şi dăinuieşte ca familie. Datorită situaţiei şi funcţiei naturale, părinţii sunt
primi educatori ai copiilor. Dreptul şi responsabilitatea educaţiei asupra copiilor, părinţii îl au fundamentat
pe dreptul natural de părinte şi pe calitatea lor de creştini angajaţi în viaţa de familie. Fericitul Augustin
spune: ,,Fiecare părinte în casa sa, din moment ce este în fruntea casei sale, trebuie să considere că-i revine
o responsabilitate ca de episcop în ceea ce privieşte credinţa celor din casa, ca nici unul dintre ei să nu
cadă în erezie, nici soţi, nici fiul, nici fiica, nici măcar sluga, pentru că şi aceasta a fost cumpărată cu mare
preţ. Sfâîntul Ioan Hrisostom este atât de exigent cu necesitatea unei bune educaţii a copilului, cu cât este
mai conştient, că, după cum se va deprinde de mic şi când se va face mare, precum copacul: dacă-l va
îndrepta cineva atunci când este mlădiţă, va rămâne drept, iar, dacă-l va lăsa strâmb, atunci când se va
întări, nu se va mai putea îndrepta, ci se va frânge. ,,Dacă sufletul tânăr primeşte pecetea bunelor principii,
nimeni nu va mai putea să le şteargă, atunci când ele se vor întări ca ceara sigiliului”. Educaţia morală
trebuie asigurată copilului din primii ani de viaţă: "Dacă nu plouă primăvara, degeaba va ploua mai
târziu.”
Educaţia, ca fenomen social şi general uman, are diverse forme, direcţii şi idealuri. Educaţia
religioasă dă posibilitatea omului să-şi facă o viziune de ansamblu asupra sa, a destinului său şi asupra
lumii. După intrarea copiilor la grădiniţă sau la şcoală, funcţia educativă a familiei nu încetează, ci ea
continuă cu aceeaşi importanţă, realizându-se însă, într-o ipostază nouă, de interacţiune a funcţiei
educative din familie, cu funcţia educativă a instituţiilor de învăţământ. De aceea funcţia socio-educativă
a familiei nu încetează toată viaţa, căci şi atunci când au ajuns adulţi şi şi-au întemeiat o familie, părinţii
îi consideră tot copii lor şi pot oricând să vină cu un sfat bun pentru ei. Mai mult decât ceilalţi factori
educativi, contribuţia familiei în educaţie este prioritară. Climatul familiei este considerat de către mulţi
psihologi, pedagogi şi sociologi ca fiind condiţia de bază a succesului în formarea caracterului moral al
copiilor. Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze. Copilul ,,absoarbe” din mediul apropiat,
familial, primele impresii, conduite, copii vor face sau vor crede precum părinţii imitând comportamentele
acestora. Vom sublinia faptul că la ora actuală însăşi familia are nevoie de o educaţie solidă. Dar acest
aspect merită altă abordare mai aprofundată.
BIBLIOGRAFIE
Pr. prof. Dr. Dumitru Popescu, ,,Familia în cultura secularizată”, în Revista Ortodoxia, Anul LIII,
Nr. 1-2, 2002, p. 7-13 7.
Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca, ,,Tinerii, familia şi copiii născuţi în lanţuri”, Editura
,,Credinţa strămoşească”, 2004
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
INV. FEDELES IOANA
LICEUL „MIHAIL SADOVEANU”, BORCA-NEAMT
,,Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual-moral al personalităţii
propriilor copii se menţine toată viaţa” (M.Golu).
Educația făcută de primii educatori- părinții, se răsfrânge asupra tuturor laturilor copilului în funcție
de particularitățile de vârstă și individuale ale acestuia. Cel mai important rol în evoluția moral – civică a
copilului îl au exemplele bune care pleacă inevitabil din familie. Familia are rolul de a asigura dezvoltatea
fizică și morală a copilului.
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 psiho-social existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinţipe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare- precum şi climatul socio-afectiv în care se exercită
influenţele educaţionale (,,cei şapte ani de acasă”) 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.
Educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil și
părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite
copilului, așa precum spunea psihologul Oana Maria Udrea.
Părinții sunt modele pentru copil. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre
exemplu, dacă acesta aude frecvent certuri în familie. Deasemenea cea mai prețioasă recompensă pentru
copil nu este cea materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o
faptă bună. Modelul părinților se imprimă atât de tare în copii, încât, copilul adult ajuns, va reacționa așa
cum a văzut ( cuvinte, gesturi, expresii, comportamente). Drept urmare, pentru a ne educa corect copiii,
trebuie mai întâi să ne educăm pe noi înșine, părinții..
Familiile sunt sisteme sociale dinamice, care au legi, componente și reguli structurale. Cele mai
importante reguli ale familiei sunt cele care determină ceea ce înseamnă a fi o ființă umană. Modul în care
ne creștem copiii, contribuie la formarea concepției acestora despre ei înșiși. Acest aspect este de o
importanță enormă. Copiii reprezintă viitorul, iar viitorul lumii depinde de concepția pe care o au aceștia
despre ei înșiși.
În general părinții consideră educarea copilului lor ca fiind dificilă pentru simplu motiv că aceștia
nu ascultă de observațiile făcute de ei sau datorită faptului că copilul prezintă un comportament total
inadecvat. ,,Cheia este să surprinzi pe cineva făcând ceva bun și apoi să-l lauzi pentru aceasta- lăudarea
progresului îi împinge pe oameni spre performanțele dorite.” Ken Blanchard
Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă.
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine.
Cei şapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte
a copilăriei. Familia 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.

1998.

Bibliografie:
,,Procedee de îmbunătățire a comunicării între părinți și copii”, Bakker I, Janssen H, București,
,,Teoria și metodologia evaluării”, Cucoș C, Iași, 2008.
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
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DIN SUFLET PENTRU MAMA
-EDUCAȚIA ÎN FAMILIEFEER ANDREEA- MARINA
Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări. E o adaptare rapidă la un ritm incert
pentru părinți, elevi și profesori, privind cu îngrijorare anul școlar. În contextul acesta, care sunt și cum
se modifică rolurile familiei și ale școlii, în educația copiilor? Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul
petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de
care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.
Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie
precedând-o pe cea instituțională. Copilul, în primii ani de viață este dependent de părinți iar aceștia nu
trebuie să fie preocupați doar de latura fizică a îngrijirii lui ci să aibă în vedere educația psiho-socială,
corelând posibilitățile fizice cu cele psihice. Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului
iar aducația sa la nivel psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluția fizică, urmărindu-se concomitent
educația intelectuală, morala în scopul formării caracterului. Cel mai important rol în evoluția psihică a
copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această vârstă, rolul exemplului este foarte
important.
Studiile arată că şansele copilului de a creşte, de a se dezvolta şi de a obţine rezultate mai bune
cresc pe măsură ce părinţii sunt mai implicaţi în educaţia copilului. „Ceea ce fac părinţii cu copiii acasă
de-a lungul procesului de educaţie este mai important decât orice alt factor...” Desforges 2003 .Părinţii şi
familiile au cea mai mare influenţă asupra atitudinilor, comportamentului şi reuşitelor copilului. Un copil
îşi petrece mai puţin de 20% din timp la şcoală şi peste 80% din timp în compania părinţilor, a familiei şi
a altor membri ai comunităţii – de aceea este importantă colaborarea între părinţi, şcoală şi comunitate.
Comunicarea eficace este esenţială pentru stabilirea unor relaţii pozitive. Meseria de părinte este
una dintre cele mai importante şi, de asemenea, una dintre cele mai dificile. Creşterea copiilor poate fi un
rollercoaster fizic şi emoţional. Pentru a vă putea ajuta copilul să reuşească, trebuie să ştiţi şi să înţelegeţi
ce învaţă copilul dumneavoastră, cum învaţă şi cum puteţi să îl/o sprijiniţi în vederea progresului.
Învăţarea împreună în familie este distractivă, încurajând şi dezvoltând abilităţi pe care copilul le va folosi
mai târziu în viaţă.
De la vârste fragede, copiii încep să înțeleagă ceea ce părinții le spun să facă. Însă, pentru ca ei să
înțeleagă ordinele acestora, acestea trebuie să fie clare și concise. De asemenea, copiilor trebuie să li se
explice orice aspect. Explicațiile simple vor fi cele mai eficiente. Astfel, copiii vor înțelege exact ceea ce
li se spune. Acest lucru este extrem de benefic pentru îmbunătățirea modului de transmitere și receptare a
informațiilor viitoare. De exemplu, primăvara, în natură, li se poate vorbi despre flori și despre culorile
lor. Le puteți spune că și la școală li se va vorbi despre acest subiect. Astfel, datorită faptului că le vorbiți
cu anticipație despre un anumit subiect vor dori să afle mai multe informații despre el. Aceasta este o bună
manieră de a le crea o bază, dându-le posibilitatea de a aprecia educația zilnică, atât acasă, cât și la școală.
De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre
lume și viață, despre fenomene din natură și societate, copilul le primește din familie. Astefel, prin
comunicarea continuă cu membrii familiei, el își însușește limbajul care cu timpul devine un puternic
instrument al dezvoltării sale psihice. Părinții vor fi atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, le vor
corecta vorbirea, le vor îmbogăți vocabularul, îi vor învăța să se exprime corect și coerent. Însușirea
vorbirii de către copiii cu cei din jur. Părinții trebuie să acorde o mare atenție întrebărilor copiilor, semn
sigur al dezvoltării lor intelectuale, al manifestării active a setei de cunoaștere, al curiozității lor cu privire
la originea lucrurilor din jur. În familie, copiii își însușesc primele cunoștințe își formează primele
reprezentări și dobandesc experiențe morale. Părinții îi învață de timpuriu pe copii să înțeleagă ce este
”bine” și ce este ”rău”, ce este ”permis” și ce este ”interzis”. Pentru unele fapte și acțiuni, copiii sunt
încurajați, iar pentru altele sunt dojeniți de către părinți.
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EDUCAȚIA IN FAMILIE- BAZA UNEI DEZVOLTARI SANATOASE A
COPIILOR IN GRADINIȚA
FEHER ILDIKO- GABRIELA- PROF. ÎNV. PREȘCOLAR
GRADINITA CU P.P. LICURICI
CLUJ-NAPOCA
Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din timp, unde
devine ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa etnică, religioasă ori politică,
aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate continuă. 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).
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 grădiniță,școală pentru instruirea didactică. Familia
pregătește și susține copilul din punct de vedere 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 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. 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.
Educația din familie a copilului se continua cu cea din grădiniță, care oferă un mediu educational
impregnat cu multiple valențe educative în care copilul vine să-și lărgească sfera de cunoaștere, să
socializeze. Activitatea educativă din grădiniță nu poate fi izolată, separată de alte influențe educative care
se exercită asupra copilului și mai ales de cea din familie. La intrarea în grădiniță, părinții sunt cei care
dețin toate informațiile legate de copil. În acelși timp, grădinița deține mijloace specific pentru
valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecărui copil. Un rol foarte important în reușita procesului
instructiv-educativ îl are relația familie-grădiniță, de cea cadrele didactice trebuie să acorde o atenție
deosebită comunicării cu copiii și cu familiile acestora.
Părinții au nevoie să cunoască cine și cum îi poate sprijini în eforturile sale de îngrijire, creștere și
educare a copilului. Indiferent de tipul de servicii care răspunde nevoilor familiei și copilului, este foarte
important pentru dezvoltarea copilului relația partenerială dintre educatori, ca profesioniști care își
derulează activitatea în acel serviciu, și părintele copilului.
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Părinții trebuie sa regăsească un sprijin în serviciul de educație timpurie, să se simtă responsabili și
responsabilizați pentru a colabora cu educatorii și a participa la orice activități realizate împreună cu și
pentru copii. Părintele trebuie să se simtă respectat și recunoscut de educator în interacțiunea cu acesta
pentru a putea permite transferul afectiv fără a se deresponsabiliza în raport cu îngrijirea, creșterea și
educarea copilului. Această responsabilitate durează chiar și în momentele de separare, când copilul se
află în grija noastră, iar părinții trebuie să știe că sunt și vor rămâne cele mai importante persoane în relație
cu al lor copil.
Este important pentru părinte să aibă încredere în noi, educatorii, să aibă convingerea că mediul de
creștere și îngrijire îi aduce copilului toate premisele de dezvoltare integrată, că va continua să fie părintele
copilui și cea mai importantă persoană pentru el și după momentul plecării sale din acel spațiu și că noi îl
respectăm și că îl recunoaștem ca autoritate pentru copil.
Bibliografie:
1. Păun Emil- „Educația timpurie în grădinițele de copii în România într-un deceniu de
tranziție”,UNICEF,Vanemmonde,2000;
2. Păun Emil, Romiță Iucu- Colectiv de autori- „Educația Preșcolară în România”, Editura Polirom,
2002;
3. Vrasmas Ecaterina Adina- ”Consilierea şi educaţia părinţilor”, Editura Aramis, 2002;
4. Albulescu Ion, Catalano Horațiu-”Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar”, Editura DPH,
2019
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EDUCAȚIA ÎNCEPE ACASĂ
ÎNV. FELEA CRISTINA
SCOALA GIMNAZIALA ”DOMNIȚA MARIA”BACĂU
Anul școlar este in toi in misiunea de educare a tinerei generații. Calendarele si programele sunt
planificate pentru a se asigura școlarizarea fructuoasă a fiecărui copil.
Este însă școala singura responsabilă de educația copilului? În nici un caz...Misiunea de
educație a copiilor nu se află doar in mâinile școlii. Părinții trebuie să înteleagă că înainte de grădiniță,
există o scoală numită acasă, locul în care un copil invață etica de bază si conduita primară de viață.
De expresia ”cei 7 ani de acasă” a auzit toată lumea și, în ultima perioadă este folosită tot mai des,
în special în sens negativ. Dar contează sau nu educația primită acasă de un copil? Toată lumea spune că
da, însă părinții sunt efectiv speriați de această responsabilitate, pentru că nu știu cum să procedeze pentru
a-l crește corect pe cel mic. Fiecare copil este unic, așa că trebuie să încercăm implicarea în educația lui
în așa fel încât să existe un echilibru între regulile de bun-simț care trebuie respectate și personalitatea
celui mic.
Specialiștii sunt cu toții de acord că educaţia de acasă este un proces care nu se încheie niciodată,
dar care trebuie să țină cont de etapele de dezvoltare ale copilului. Aceștia mai sunt de părere că părinții,
iar nu cadrele didactice ar trebui să fie cei care-i explică acestuia ce îi este permis sau nu să facă, să impună
niște reguli clare și realiste care trebuie respectate, și care sunt consecințele nerespectării regulilor. Și,
ideal ar fi, ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea celui mic. Însă nu trebuie sa cădem în cealaltă
extremă și să fim prea duri și să taxăm și greșelile involuntare. Cuvântul după care trebuie să ne ghidăm
în educația celui mic este ”echilibru”.
Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin
actiuni mai mult sau mai putin dirijate,fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii
familiei, precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parintipe care copiii le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socio-afectiv in care se exercita
influentele educationale (“cei sapte ani de acasa” )constituie primul model social cu o influenta
hotaratoare asupra copiilor privind formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si
relationare in raport cu diferite norme si valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile
educative la care se face apel in familie, mai mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura
dezvoltarea personalitatii, precum si rezultatele scolare a le copiilor, comportamentul lor socio-moral.
In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul
emotional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental
continuu, sunt factori determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat,
in urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, ca exista o corelatie pozitiva puternica intre coeficientii
de inteligenta (QI) inalti si nivelul incurajarii parentale, atmosfera familiala generala si numarul cartilor
citite in familie.
”Școlarul are nevoie acasa de un cadru general de viata in care sa se simta in siguranta”. Pentru
aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi, destul de maleabili in raporturile cu copilul,
fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii se ocupa de el, ca iau parte la micile lui
necazuri si la problemele care il intristeaza, si ca nu se dezintereseaza de ceeea ce se intampla la scoala.
Dar in acelasi timp el are nevoie de un cadru de disciplina destul de ferm pentru a nu-l lasa sa-si inchipuie
ca libertatea lui e fara margini si, totodata, sa stie ca parintii sai impartasesc acelasi nivel de exigenta.”(M.
Gilly)
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In conditiile social-economice actuale, se manifesta doua tendinte contradictorii: parintii sunt
ingrijorati de viitorul copiilor lor, dar in acelasi timp nu mai au timp si rabdare sa acorde atentie
problemelor acestora. Relatia lor cu scoala este ignorata sau evitata, actiunile educative ale celor doua
institutii exercitandu-se oarecum paralel.
Un copil care creşte într-un mediu armonios, de siguranţă, de iubire, va avea o anumită perspectivă
asupra lumii. Un alt copil care va fi supus fricii, va vedea violenţă fizică, verbală, va avea o altă imagine.
Când vine vremea să plece să descopere lumea largă fiecare o va analiza prin prisma acelor “ochelari” cu
care a plecat de acasă.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
FERENCZI ELENA
Totul pleacă de la cei șapte ani de acasă, ani esențiali în dezvoltarea copilului și implicit a adultului
care va urma să fie. Această expresie ,,cei șapte ani de acasă” este de valoare în societatea noastră. Acești
șapte ani reprezintă o imporantă etapă, care pregătește copilul pentru a pătrunde cu succes în școală și
pentru a reuși mai târziu în viață.
Este perioada în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, învață adesea prin imitarea
comportamentelor celor din jur diferența dintre bine și rău. În acești primi ani din viața copilului, familia
reprezintă principalul punct de interes. Această perioadă, nu este altceva decât o reflexie a educației
primite de la părinți, ulterior în școală consolidând normele deja deprinse de copil. Educația primită în
această etapă a copilăriei este definitorie pentru formarea acestuia ca adult.
Părintele este primul și cel mai important exemplu pentru copil, astfel, în ciuda programului încărcat
acesta va trebui în permanență să acorde timp de calitate copilului pentru a-l învăța lecții esențiale despre
disciplină, valori și principii. Desigur, acești ani nu sunt petrecuți doar în sânul familiei. De la vârta de
trei ani copilul trece prin grădiniță, unde se pot întări anumite comportamente deja deprinse sau din contră
poate observa comportamente noi pe care încet va începe să le imite.
Printre comportamentele pe care copilul trebuie să le deprindă până la vârsta de șase, șapte ani se
numără: salutul atât formal cât și informal, copilul trebuie să facă diferența dintre un prieten și un adult,
să folosească forme de adresare corecte, să folosească expresii ,,te/vă rog frumos” și ,,mulțumesc”, să
respecte persoana cu care vorbește, să se uite în ochii acestuia, să se spele pe mâini, să folosească
tacâmurile ș.a.
Adevărul trist este că viața familiilor din prezent s-a schimbat drastic față de cele din trecut.
Programul este din ce în ce mai încărcat, părinții petrecând din ce în ce mai pușin timp alături de copiii
lor. Jonglatul atribuțiilor din cadrul familiei și a celor de la serviciu reprezintă o adevărată provocare
pentru părinți. Totuși, comunicarea dinte părinți și copil este esențială ajutând la formarea imaginii de sine
a copilului. Copilul este dornic de a fi apreciat, de aceea părerea lui contează și trebuie ascultată. Trăirile
acestuia pot fi la fel de importante, pot fi la fel de copleșitoare ca și cele ale unui adult, de aceea este
important ca părintele să încurajele copilul să-și exprime sentimentele fără teamă. Pentru a ajunge la acst
nivel, este de datoria părintelui să creeze un mediu primitor și adecvat, unde copilul să se simtă în siguranță
și unde acesta să-și poată exprima emoțiile fără teamă.
Toate acestea își pun amprenta asupra dezvoltării copilului, astfel părintele poate monitoriza în
permanență comportamentele copilului, având posibilitatea de a interveni și de a corecta eventualele
scăpări. Perseverența, respectul și înțelegerea reprezintă câteva dintre principalii factori în creșterea unui
copil. Părinții joacă cel mai important rol fiindcă le transmit celor mici valori pe care aceștia urmează să
le respecte pentru ca aceștia la rândul lor să fie oameni respectuoși și demni de respectat.
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EDUCAȚIA IN FAMILIE
PROF INV PRESCOLAR FEŞTEU MARCELA ALEXANDRA
ŞC. GIMNAZIALA ŞONA /GPN BIIA
Ca subsistem al educaţiei permanente, educaţia copiilor contribuie la emanciparea socială şi
spirituală a acestora, răspunzând unor nevoio specifice, concrete şi oferă modalităţi alternative şi condiţii
liberale de autoeducare. Realitatea cotidiană şi statisticile din ultima vreme conturează tabloul sumbru al
unei societăţi bolnave. Familia, şcoala, anturajul şi audio-vizualul – cele patru medii din viaţa curentă a
copilului – înregistrează un declin în planul valorilor pedagogice. În familie, şomajul, sărăcia şi numărul
crescând de familii dezorganizate, liberalismul prost înţeles al educaţiei se răsfrânge asupra copilului,
determinând „anemierea” morală a acestuia, slăbirea afecţiunii părinteşti, afectarea echilibrului psihic al
protagoniştilor, abandonul şcolar, vagabondajul, delincvenţa.
În şcoală, deşi există consens explicit în ceea ce priveşte prioritatea formativului asupra
informativului, o programă, un inspector pe probleme educative, preocupările educative în general sunt
neglijate sau plasate în derizoriu; dirigenţia este mai mult decât oricând o cenuşăreasă; consilierea şi
orientarea reprezintă deocamdată doar concepte frumoase; activităţile extracurriculare lipsesc aproape cu
desăvârşire fiind reprezentate, în cel mai fericit caz, de unele acţiuni circumstanţiale. Educatorul nu este
deprins încă cu dialogul persuasiv. Lipseşte comunicarea, apropierea de elev. Anturajul este puternic
marcat de climatul social: delincvenţa juvenilă este în creştere, fumatul, consumul de alcool şi
vagabondajul au câştigat teren printre tinerii de vârste fragede; violenţa, pornografia şi promiscuitatea au
invadat strada. Audio-vizualul incubă adoraţia pentru o nouă „cultură” în care valorile perene ocupă din
ce în ce mai puţin loc. Cele trei ipostaze de bază ale educaţiei (formală, nonformală, informală) sunt
reprezentate printr-o multitudine de agenţi educativi. Pe lângă instanţele consacrate (familia, şcoala,
clubul copiilor, radioul, televiziunea, ziarele şi revistele) au apărut şi se dezvoltă diverse organizaţii (de
copii, de tineret, religioase etc.), fundaţii, grupuri de similitudine, specialişti în intervenţia socioeducativă. Complexitatea şi intensitatea factorilor de influenţare şi de presiune asupra copilului au crescut
atât de mult încât personalitatea acestuia nu mai este doar un rezultat al eredităţii, mediului şi educaţiei.
Adevărata problemă o reprezintă necesitatea de a asigura coerenţa acestor influenţe educative, de a le
integra într-un parteneriat viabil în perspectiva idealului educaţional al unei epoci care tinde către
globalizare.
Adunările cu părinţii au mare importanţă deoarece educatorul informează despre succesul şi
comportamentul copiilor şi rezolvă în comun anumite probleme de natură materială, familială sau
organizatorică când prezenţa tuturor este necesară. Tot cu această ocazie educatorul poate organiza şi o
conferinţă pe marginea unei teme pedagogice sau psihologice. Spre deosebire de alte forme de colaborare
cu familia (vizite, consultaţii), adunările, prin prezenţa simultană în şcoală a unui număr mai mare de
părinţi, dau posibilitatea schimbului de experienţă, a confruntării opiniilor şi căutării unor soluţii viabile
pentru practica muncii educative a părinţilor. Ele se axează pe o tematică precisă, corespunzătoare
problemelor educative ale clasei sau ale şcolii. Prin contactul dintre familiile elevilor dintr-o clasă se
determină unificarea atitudinilor şi a acţiunilor educative ale părinţilor, înfiriparea unor relaţii de
colaborare între aceştia şi exercitarea unei corecte influenţe educative benefice.
Educaţia părinţilor, ca şi educaţia, în general, apare necesară atât pentru creşterea şi educarea
copiilor cât şi ca o cale de emancipare spirituală şi socială, ca un vector al democratizării educaţiei şi
societăţii. Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de reînnoire a
cunoştinţelor, deprinderilor şi valorilor pe durata vieţii.
Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei
permanente şi, desigur, a educaţiei adulţilor. „Educaţia permanentă este un proces de perfecţionare a
dezvoltării personale, sociale şi profesionale pe durata întregii vieţi a individului în scopul îmbunătăţirii
calităţii vieţii atât a indivizilor cât şi a colectivităţii lor. Aceasta este o idee Pagina 19 din 68 Vizitati
www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori. comprehensivă şi
unificatoare care include învăţarea formală, nonformală şi informală pentru dobândirea şi îmbogăţirea
unui orizont de cunoaştere care să permită atingerea celui mai înalt nivel de dezvoltare posibil în diferite
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stadii şi domenii ale vieţii.” (Dave, R. H., 1991, p. 47 – 48). Din această perspectivă, actualul sistem de
învăţământ apare ca inflexibil, prea formal şi disfuncţional în contextul necesităţilor comunităţilor sau al
noilor evoluţii; el izolează şcoala de familie şi comunitate, având astfel o influenţă alienantă asupra
elevului. În aceeaşi lucrare e menţionează că o etapă iniţială a oricărei strategii, proiectată să îndeplinească
aspiraţiile educaţiei permanente este „construirea unui pod de legătură” între „o varietate de elemente
intereducaţionale” (structuri, curriculum, pregătirea profesorilor) şi „un număr considerabil de elemente
extraeducaţionale.” (configuraţii personale, sociale, istorice etc.) (Dave).
Dacă autoritatea parentală pare indispensabilă unei şcolarităţi reuşite se pune problema modului în
care este ea exercitată: apelând la tehnici de impunere a puterii, la sancţiuni care pot merge de la pedepse
uşoare la maltratare, sau, dimpotrivă, la tehnici cu bază afectivă şi la legitimarea ei prin explicaţii şi dialog.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
PROFESOR: FILIP ADELA CRISTINA
UNITATEA DE INVAȚAMANT:
LICEUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU”, CONSTANȚA
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a
copilăriei. Este foarte bine cunoscut faptul că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani
de viaţă ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în
a-l învăţa să scrie, citească sau să memoreze informații, aceasta reflectându-se în toate domeniile de
dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc.
De foarte multe ori, în special în situațiile în care observăm un comportament neadecvat al unei
persoane, ne gândim că „nu are cei sapte ani de-acasa”. Prin această replică se înțelege faptul că persoana
în cauza nu și-a însușit anumite norme de conduit în sânul familiei. Această perioada de timp este
considerată „culmea achizițiilor”, fiind una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul
are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor
comportamente, atitudini, limbaj, etc.
Copilul este pregătit să primească informații. Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul
iși petrece cel mai mult timp cu familia, în special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare
influență asupra lui.
Nu este de-ajuns doar ca părinții să își controleze limbajul și comportamentul în fața copilului. Ei
trebuie să fie atenți la orice atitudine sau sentiment pe care le încearcă în diferite situații. Părintele va
trebui să își impună anumite restricții, conduite și chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât
copilul să poată trage învățăminte atât din situațiile și întâmplările frumoase, cât și din cele negative.
În concluzie, cea mai importantă educaţie a unui copil are loc în interiorul familiei. Nu degeaba se
spune despre un copil că este educat numai dacă "are cei şapte ani de- acasă ". Când ai 7 ani de acasă știi
ce înseamnă bunele maniere, știi cum să te comporți cu oamenii din jur, și ești considerată o persoană
respectabilă.
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PARTENERIATUL GRĂDINIŢĂ - FAMILIE
MODALITĂŢI DE REALIZARE
PROF. FITERA ANA - GRADINIȚA P.P. NR. 4 LUGOJ
Grădiniţa este principalul partener educativ al familiei, iar Curriculumul actual pune un accent
deosebit pe parteneriatul cu părinţii, subliniind implicarea familiei nu doar indirect, ci mai ales direct prin
participarea în luarea deciziilor legate de educaţia copiilor, prezenţa lor la activităţile din sala de grupă şi
la viaţa grădiniţei cu toate manifestările ei.
Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de alte influenţe educative ce se
exercită asupra copilului şi mai ales, de cea din familie. Educaţia trebuie să se manifeste permanent ca o
acţiune coerentă, complexă şi unitară a grădiniţei şi familiei.
La intrarea în grădiniţă, părinţii sunt cei care deţin toate informaţiile legate de copil: stare de
sănătate, obiceiuri alimentare, particularităţi de învăţare, mod de comportare, probleme în dezvoltare etc.
În acelaşi timp, grădiniţa, ca prima instituţie care se conduce după principii şi metode ştiinţifice, deţine
mijloace specifice pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil. Îmbinarea în
parteneriat a informaţiilor deţinute de părinţi cu cele ale grădiniţei trebuie să fie în beneficiul copilului.
Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie reprezintă o primă experienţă relaţională şi de colaborare a
părinţilor cu persoanele profesioniste în domeniul educaţiei. Cei mai mulţi părinţi manifestă deschidere,
dorinţă de a colabora cu personalul grădiniţei, dar se poate întâmpla ca realizarea unui parteneriat să fie
împiedicată de atitudini necorespunzătoare ale fiecăruia dintre cei implicaţi
Roluri şi responsabilităţi ale părinţilor:
• să-şi cunoască copilul şi posibilităţile lui, colaborând cu grădiniţa şi cu educatorul;
• să fie dispuşi la activităţi de voluntariat în beneficiul copiilor;
• să recunoască rolul grădiniţei în dezvoltarea copilului;
• să respecte personalul din grădiniţă;
• să sprijine activitatea educatoarei, în scopul dezvoltării integrale a copilului.
Roluri şi responsabilităţi ale personalului grădiniţei:
• să ofere şanse egale copiilor la accesul serviciilor oferite de grădiniţă;
• să informeze părintele cu privire la oferta educaţională a grădiniţei;
• să motiveze părintele să se implice şi să colaboreze cu grădiniţa;
• să manifeste transparență în procesul educativ;
• să ofere familiei informaţii privind modalităţi de educare a copiilor;
• să determine părinţii să colaboreze pentru a exista continuitate și consecvență;
• să evite stările conflictuale, tensionate.
Parteneriatul grădiniță - familie prevede anumite modalități de colaborare:
A. COMUNICAREA DIRECTĂ CU FAMILIA
Modalităţi de realizare :
1. Constituirea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, care poate da sfaturi, sugera idei în ceea
ce priveşte organizarea unor activităţi, poate planifica şi organiza întruniri, petreceri, vizite, excursii etc.
2. Ducerea şi aducerea copiilor la grădiniţă. Am folosit aceste momente pentru a comunica cu
familia dimineaţa, când copilul este lăsat la grădiniţă şi după amiaza când copilul este luat de la grădiniţă
3. Întruniri cu părinţii . Acestă modalitate ne-a permis să discutăm cu părinţii anumite aspecte ale
programului grădiniţei, grupei, le-a permis să afle amănunte despre evoluţia şi dezvoltarea copilului, să
comunice între ei, să se cunoască mai bine şi să se simtă bine împreună.
4. Consultaţiile individuale (convorbirile), ne - au dat posibilitatea să discutăm cu părinţii despre
fiecare copil, să analizăm împreună cuzele diferitelor manifestări, şi să luăm măsuri educative comune.
Am folosit aceste convorbiri individuale pentru a creea un climat de încredere reciprocă.
5. Mesajele telefonice. Prin intermediul mesajelor telefonice am informat părinţii în legătură cu
problemele de sănătate ale copiilor, manifestările necorespunzătoare din punct de vedere comportamental,
anunţuri ale unor întruniri, sugestii pentru posibilele activităţi ce se puteau desfăşura acasă.
B. COMUNICAREA ÎN SCRIS CU FAMILIA
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Modalităţi de realizare :
• Caietul de corespondenţă. Prin intermediul acestei modalităţi am facilitat transmiterea unor
mesaje scrise către părinţi prin intrmediul copiilor. Mesajele transmise au fost scurte şi clare. Este indicat
ca aceste caiete de corespondenţă să circule de la grădiniţă la familie şi invers.
• Avizierele. Panouri pe care le-am folosit pentru afişarea de informaţii la zi în legătură cu anumite
evenimente speciale: spectacole de teatru de păpuşi, şedinţe cu părinţii, serbări sau afişarea orarului zilnic
şi a meniului.
• Camera părinţilor. Un spaţiu confortabil, atractiv din grădiniţă a fost folosit pentru camera
părinţilor. În această cameră am afişat desene, lucrări realizate de copii cadrul proiectelor. Spaţiul a fost
dotat cu CD, DVD, albume, casete, planşe, jucării, reviste pentru copii care au fost consultate şi chiar
împrumutate la domiciliu. Am folosit acest spaţiu şi pentru a repara diferite jucării stricate dar şi pentru
confecţionarea materialului necesar desfăşurării activităţilor didactice.
C. PARTICIPAREA DIRECTĂ A FAMILIEI LA ACTIVITĂŢILE DIN GRĂDINIŢĂ
Familia poate fi implicată în sala de grupă atât ca observator, cât și ca voluntar.
Modalități de realizare:
 Activităţi demonstrative - prin aceste activităţi am urmărit să cunoască nivelul de pregătire al
copiilor, deprinderile formate, familiarizarea cu metodele şi procedeele folosite în procesul instructiv educativ
 Expoziţii comune cu lucrări realizate de copii la grădiniţă ori acasă. Aceste activităţi au fost
organizate cu prilejul diferitelor evenimente sau cu ocazia evaluării unor proiecte tematice.
 Serbări organizate de Crăciun, 8 Martie. Aceste evenimente au oferit părinţilor posibilitatea
de a-şi aduce aportul prin realizarea costumelor şi a decorurilor necesare.
 Coordonarea şi colaborarea în cadrul unor evenimente speciale: organizarea excursiilor, a
vizitării unor obiective turistice etc.
 Desfăşurarea unor acţiuni de reparare şi îmbunătăţirea a bazei materiale a grădiniţei:
zugrăvirea unor spaţii, vopsirea jucăriilor din curtea grădiniţei, amenajarea spaţiului de joacă, repararea
aparaturii electrice etc.
 Supravegherea pe terenul de joacă. Alături de educatori, părinţii au supravegheat copiii în
curtea grădiniţei, au ajutat la organizarea jocurilor.
 Colectarea de fonduri. Folosindu-şi talentele, părinţii au organizat, în cadrul unor proiecte
speciale, acţiuni de colectare a fondurilor. De exemplu, organizarea unor expoziţii cu vânzare,
identificarea şi contactarea unor sponsori din comunitate etc.
Bibliografie:
 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar, 3-6/7
ani Bucureşti, 2008;
 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a
copiilor între 3 – 6/ 7 ani, Bucureşti, 2008;
 Liliana Ezechil şi Mihaela Păişi Lăzărescu, Laboratorul preşcolar – ghid metodologic, ediţia a –
II-a revizuită, Bucureşti, 2002
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR: FLOREA ALINA NICOLITA
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRACHE POENARU”, BALCESTI, VILCEA
Climatul educaţional familial cuprinde ansamblul de stări psihice, modurile de relaţionare
interpersonală, atitudini ce caracterizează grupul familial o perioadă mare de timp. Acest climat poate fi
pozitiv sau negativ. Şcolarul are nevoie acasă de un mediu de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Întrun climat educativ bun părinţii sunt calmi în raporturile cu copiii, fară a le satisface orice capriciu. Copilul
simte că părinţii se ocupă de el, că sunt interesaţi de necazurile şi problemele lui, ca şi de rezultatele
şcolare. Familia este un cadru ferm de disciplină, în care şi copiii şi părinţii împărtăşesc acelaşi nivel de
exigenţă.
Climatul familial negativ este caracterizat prin lipsa de autoritate a mamei, rolul de părinte nu este
îndeplinit cu calm şi consecvenţă, părinţii ajung deseori la divergenţe în legătură cu disciplinarea
copilului, copilului i se aplică pedepse corporale, este ameninţat şi admonestat.
Cauzele nerealizării şcolare (eşecul scolar sau insuccesul şcolar) sau a subrealizării determinate de
condiţiile de mediu familial sunt: Atitudinea de neacceptare a dorinţelor copilului de către părinţi (include
respingerea, supraprotecţia acestuia şi întreruperea sistematică a copilului în timpul jocului. Copilul
respins este brutal, singuratic, necomunicativ, certăreţ, etc.);
Aşteptările exagerate şi presiunile către învăţare, fără a-i acorda încurajare şi suport afectiv;
Atitudine severă faţă de copil (climat hiperautoritar), copilul devine apatic, indiferent, protestează, se
revoltă. Se conturează trei tipuri de copii: copilul-pitic-considerat fiinţă lipsită de valoare, care trebuie să
fie mereu certată, copilul-marionetă-care trebuie să fie foarte cuminte, să corespundă exigenţelor părinţilor
şi copilul-sălbatic, care are porniri neapărat urâte şi de aceea trebuie,,dresat’’ ;
Atitudini negative faţă de profesori, școală, activitatea intelectuală. Rolul familiei este foarte
important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic, intelectual, moral și estetic.
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.
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.
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.
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.
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
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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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ILUZIA IUBIRII: DATORIE ȘI SACRIFICIU
PROF. FLOREA DELIA, COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA
Am să încep acest articol cu o poveste culeasă de la David Graeber din Debt: The First 5000 Years,
proaspăt tradusă în limba română la Editura Art, în speranța că analiza ei va deveni una terapeutică pentru
cititorii părinți: „Când Ernest a împlinit 21 de ani tatăl său i-a făcut cadou un carnețel. În acel carnețel
erau trecute toate cheltuielile pe care le făcuse de-a lungul timpului tatăl şi familia pentru acest copil,
Ernest. Era practic o notă de plată pentru Ernest. Tânărul avea o datorie de X bani față de tatăl şi familia
sa: nimic nu e gratis-totul costă. Datoria, după cum bine știm şi ne învață economia, trebuie achitată.
Ernest a muncit și a venit peste un timp şi şi-a achitat nota de plată față de părinți. Datoria a fost stinsă.
Nimeni nu mai datora nimănui nimic. Cei doi s-au despărțit. Ernest nu a mai vorbit şi nu şi-a mai văzut
tatăl niciodată. Nu mai avea nicio datorie, nici o obligație. Nota a fost plătită. Nu-i mai ținea nimic
împreună." Povestea spune că Ernest avea deja 45 de ani cand a ajuns la finalul notei de plată, iar tatăl a
decedat la câțiva ani după. Povestea nu mai spune însă câtă suferință a îndurat Ernest și nici cum a fost
moartea în singurătate a tatălui. Familia lui Ernest este genul de familie disfuncțională, dar care metaforic
spune o altă poveste chiar despre noi și anume că relația cu părintele e ca un cont bancar. Vom cheltui atât
de mult cât vom fi primit: câtă iubire am primit, exact atât voi da înapoi la rândul meu. În familia lui
Ernest nu se cunoaște decât relația de putere. Ei nu știu că există și economia darului. Și o constelație de
relații. Putem spune cu certitudine că în acest fel se instalează trauma psihologică: încet, sigur și
dărâmător, dar și relația de codependență. Dar ce este de fapt trauma? Trauma psihică reprezintă o
experienţă personală de ruptură interioară (termenul de specialitate fiind "disociere traumatică") provocată
de factorii situaţionali ameninţători care copleşesc posibilităţile persoanei de autoreglare, copleşire care
presupune profunde trăiri de neputinţă, frică şi vulnerabilitate fără protecţie şi care generează deteriorări
de durată. Factorii ameninţători sunt cei care zguduie sau perturbă integritatea fizică şi psihică a persoanei.
De aceea, trauma psihică apare chiar şi în absenţa rănilor fizice, dacă a existat o ameninţare la adresa
pierderii integrităţii fizice şi/sau psihice a persoanei. Pentru Ernest, trauma psihică înseamnă faptul că el
dispare ca ființă, el este cel care primește și cel care va trebui să dea: nu suflet, nu iubire, nu recunoștință
ci plăți. De copil el va experimenta trăirile profunde de neputinţă, frică şi vulnerabilitate care îi vor genera
ceea ce se numeşte durere emoţională sau suferinţă psihică. Ernest-copil nu are cum și nu are cu ce să-și
fericească părinții pentru că nu are bani. Aceasta traumă neacceptată de către persoană şi îndeosebi de
către cei din jurul său, determină perturbări care se accentuează cu trecerea timpului, mai ales în absenţa
unor măsuri de protecţie specifice: recunoaştere, manifestări de compasiune, acţiuni protective, stimularea
relaţiilor interpersonale bune, constructive, procese recuperative, dar nu limitate la intervenţii de tip
consiliere psihologică sau psihoterapie. Cu alte cuvinte, în traumatizarea psihică, trecerea timpului
presupune mai degrabă o agravare a pierderilor şi nu ameliorarea acestora. Ce mai simte Ernest copil și
adult? Neglijență emoțională și codependență. Siguranța nu înseamnă doar să ne protejăm fizic de rău, să
ne hrănim sau să avem unde locui. Siguranță înseamnă și sprijinirea nevoilor și dorințelor noastre
emoționale, psihologice și spirituale absolut necesare pentru o viață sănătoasă. Sentimentele noastre sunt
o parte esențială a ceea ce suntem, așa că, atunci când nu sunt observate sau validate, ajungem să credem
că nu suntem importanți, că emoțiile noastre nu contează sau că sunt greșite, trăindu-ne viața cu această
convingere. Neglijența emoțională din copilărie este o experiență puternică, dar care de cele mai multe ori
trece neobservată și netratată. De fapt, mulți dintre cei care au fost neglijați emoțional în copilărie, își
descriu copilăria ca fiind una bună; doar la o examinare mai atentă încep să vadă că le lipsea ceva
important. Desigur, neglijența emoțională este intensă în familiile în care există abuzuri, alcoolism,
violență, dar un aceste situații fac obiectul articolului de față. Când neglijența emoțională are loc repetat,
copilul se simte neimportant, nevăzut, ca și când n-ar exista. Și asta trăiește personajul nostru. Mulți dintre
cei deveniți adulți adoptă inconștient un comportament care îi depărtează de sentimente sau și le amorțesc
prin diferite adicții: mâncare, alcool, droguri etc. Când nevoile noastre emoționale nu sunt satisfăcute,
suntem deconectați de la esența firii noastre, de la noi înșine. Atunci vom căuta constant atenție și vom
încerca să ne demonstrăm valoarea agățându-ne de alte persoane, având comportamente dependente, de
perfecționism sau de suprasolicitare care ne vor aduce în lumina reflectoarelor și ne vor valida. Ele nu
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rezolvă, însă niciodată cauza problemei. Un adult care în copilărie a fost neglijat emoțional constant și pe
termen lung, va avea cel puțin câteva din următoarele simptome: sentimentul de gol interior care nu poate
fi umplut, impresia că ceva este fundamental greșit cu sine, sentimentul de neîmplinire chiar și atunci când
are succes, evitarea sau amorțirea propriilor sentimente, sentimentul că este inadecvat, în viață, dificultăți
de a cere ajutor și dorința de a nu depinde de ceilalți, depresie sau anxietate, nivel ridicat de vinovăție,
rușine și/sau furie, dificultatea de a avea relații intime și profunde, dificultăți cu autocontrolul, precupare
exagerată de a se face plăcut oamenilor concentrându-se asupra nevoilor celorlalți mai mult, înclinație
spre perfecționism, lipsa valorii de sine, sensibilitate ridicată la critică, dificultate în a suporta emoții
puternice. Neglijența emoțională din copilărie este una din cauzele codependenței emoționale. Se poate
ea trata dacă persoana în cauză a devenit deja un adult? Cu siguranță. Pentru că în interiorul său încă
trăiește copilul care suferă, ale cărui dureri sau traume nu au fost ascultate, vorbite, alinate și care are
nevoie să fie vindecat. Copilul interior, despre care se vorbește atât de mult, este atât partea crudă din
psihicul nostru, care și-a păstrat peste ani inocența, creativitatea, uimirea și mirarea față de viață, dar și
cea rănită, nevăzută, neauzită, neglijată. Este acea parte din noi rămasă în urma vârstei biologice, care de
atâtea ori ne face să reacționăm de neînțeles, să ne speriem și ne comportăm ”ciudat”. Se vrea văzută,
ascultată, acceptată și mai ales, se vrea iubită. Dacă am fost răniți de comportamentul/cuvintele/atitudinea
cuiva care nu recunoaște sau nu regretă abuzul (cu intenție sau fără), reconectarea, relaționarea va
presupune anticiparea retraumatizării. Și în ultimă instanță, ce mai descoperim că i se întâmplă lui Ernest
în absolut toată viața cea trăită sau de fapt cea netrăită? Un abuzul financiar. Există forme de abuz care
sunt dificil de recunoscut, victima simțindu-se umilită, izolată și vinovată pentru situația în care se află.
Astfel abuzul devine protejat de tăcerea victimei. Și pentru că cerințele sale au fost inițial amestecate cu
declarații de iubire și intenții altruiste, sedusă de posibilitatea ca altcineva să îi împlinească nevoile și să
îi ofere atâta dragoste și atenție, nu prevede consecințele asupra relației sale și asupra încrederii în sine.
Adesea ignorat, abuzul financiar poate avea impact pe termen foarte lung.Chiar şi după terminarea relaţiei
abuzive, victima poate fi afectată, având de plătit diferite datorii financiare, morale sau emoționale. Se va
simți mereu dator sau îndatorat oricărui om care îi arată și cel mai mic semn de afecțiune. Abuzul financiar
vine la pachet cu abuzul psihologic, iar asta duce la pierderea încrederii în sine și confuzie cu privire la
identitatea sa socială. Concluzie: dacă vrei să fii un părinte normal, măcar de nota 7 (Winnicot), nu-i
aminti niciodată copilului tău sacrificiile pe care le-ai făcut pentru el. Pentru că sacrificiile sunt alegerile
tale. Nu-i împovăra fericirea cu ceea ce nu-i aparține.
David Graeber, Debt: The First 5000 Years, Ed. Art 2021
Dr. Peter A. Levine, Traumă și memorie, Ed. For You 2018
David Celani, Iluzia Iubirii, Ed.Trei, 2014
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“CEI 7 ANI DE ACASA”- CARTEA NOASTRA DE VIZITA
PROF. INV. PRIMAR, FLOREA ELENA LUIZA
ȘCOALA GIMNAZIALA “ȘTEFAN BOZIAN” ȘEITIN
JUDEȚUL ARAD
,,Cei 7ani de acasă” se împletesc perfect cu „Bunele maniere”,”Bunele maniere ” care îi oferă
copilului instrumentele de care are nevoie în viață, Bunele maniere care ajung să fie cartea noastră de
vizită, deoarece de felul cum ne comportăm atât acasă cât și în societate, depinde cât de ușor legăm
prietenii, cum reușim să ne integrăm în societate și succesul în viață.
Cei 7 ani de acasă sunt esențiali în formarea caracterului unui copil, aceasta fiind perioada în care
el deprinde obiceiuri sănătoase și maniere elegante.
Pentru că primi șapte șapte ani sunt esențiali în formarea caracterului său, copilul trebuie ajutat să
deprindă acele obiceiuri ,,sănătoase” . Regula celor 7 ani de acasă nu constă într-o teorie care trebuie
învățată pe dinafară, ci mai de grabă reprezintă un cumul de experiențe frumoase petrecute alături de cei
dragi, mai exact de, experiențe oferite de cei implicați direct în creșterea și formarea sa și anume,
FAMILIA. Afecțiunea și dragostea părintească sunt elemente cheie pentru deprinderea unui
comportament civilizat. Însă mai presus de orice lecție verbală este exemplu pe care îl poate oferi părintele
copilului său. Degeaba înveți un copil să nu înjure dacă tu, ca părinte, faci acest lucru. Credibilitatea
mesajului scade făcând informația strict un aspect teoretic, fără nicio semnificație.
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a
copilăriei. Încă de la vârsta de 3-4 ani copilul învață la început prin imitație reguli de politețe. Spre
exemplu, dacă o va vedea pe mama salutând și respectându-și vecinii va învăța și el să fie respectuos cu
ceilalți, dacă își va vedea fratele mai mare oferind locul său din autobuz unei persoane învârstă, va învăța
că așa este moral. Dacă cei din preajma sa vor vorbi pe un ton calm și copilul va vorbi calm și exemplele
pot continua.
Printre primele învățături primite de la ai mei, a fost cum să salut pe cei mai în vârstă decât mine,
cum să rog atunci când îmi doresc ceva și cum să mulțumesc după ce primesc fie și un compliment sau o
bomboană. În ziua de azi, adulți fiind, chiar și în sfera tehnologiei, aceste deprinderi dobândite din
copilărie consider că ar trebui aplicate în continuare chiar și în mail-uri sau chat-uri. Un „bună ziua” la
început și un „mulțumesc” urmat de „la revedere” sau „o zi bună!” cred că ar arăta un respect real în
mediul virtual și ar fi de apreciat.
La toate aceste bune maniere pe care le știm și pe care le moștenim de sute de ani se pot adăuga și
cele specifice lumii moderne, adică cele legate de ghege-turi. Perioada modernă, a digitalizării a mai adus
o completare bunelor maniere de care părinții ar trebui să țină cont și anume despre PRIETENUL
NOSTRU TELEFONUL. Telefonul mobil care ne captează atenția mai mult decât ar trebui și despre care
putem să evidențiem câteva obiceiuri neplăcute mai ales în rândul tinerilor. Ideea este că nu e de bun simț
să butonăm telefonul când stăm în compania altor persoane. Lucrul acesta denotă lipsă de interes față de
omul sau oamenii de lângă noi și totală lipsă de respect. Probabil fiecare din noi am simțit acea senzație
deranjantă când vrem să vorbim ceva și nu avem cu cine, deoarece persoana respectivă e doar fizic cu noi.
Fiecare copil este unic dezvoltându-se în ritm propriu, de aceea responsabilitatea formării celor 7
ani de acasă revine în cea mai mare parte părinților, ei fiind cei mai importanți profesori ai copilului pe
tot parcursul vieții, dar mai ales în primii ani, influențând formarea și educarea lui. Așa cum spunea și
Papa Ioan Paul al II-lea într-una din catehezele sale despre educația copiilor, care este o „artă dificilă, o
misiune grea pentru părinți căci pentru a aduce un om pe lume sunt suficiente câteva luni, însă pentru a-l
face să crească în bine și în virtute nu e de ajuns o viață întreagă.”
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CEI 7 ANI DE ACASA
FLOREA OANA-PETRONELA
ȘCOALA GIMNAZIALA „RADUCANU ROSETTI” CAIUȚI
Încă de la naştere, fiecare moment din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale
afective, motrice şi intelectuale. Poate avem senzația că lucrurile decurg „de la sine”, însă sunt mulți
factori ce pot influenţa această dezvoltare. Deoarece primii ani din viață, copilul petrece cel mai mult timp
în mediul familial, familia și cei ce intră în contact cu acesta sunt răspunzători de modul în care copilul se
raportează la lumea din jur. De aceea se spune că, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în
primii ani de viaţă. De aici s-a născut și zicala: ,,Se vede că ai/ nu ai cei 7 ani de acasă” care descrie
conduita unei persoane într-un context anume. Specialiștii afirmă că educaţia din primii ani de acasă, de
care cei mici au parte în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Este foarte important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi, ca părinți,
necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său. Nu trebuie doar să
ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, trebuie să fim atenți și cum exprimăm diverse
sentimente precum: furie, dezamăgire, tristeţe, etc. De altfel, nu este cazul de schimbări radicale ci doar
de a ne impune anumite restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul
să poată trage învăţăminte corecte. Practic este nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi
permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează și interiorizează ceea ce facem noi, iar
mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat, acceptat ori nu în societate.
Trebuie să realizăm că educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un
bun exemplu la şcoală ci că educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică,
intelectual-cognitivă. „Acasă“, practic se conturează un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur,
să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj
dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea
posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială . ,,Cei 7 ani de acasă”
reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a copilăriei însă fiind realiști
nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale încă de la
vârste mult mai fragede. Rămâne totuși ideea de la baza acestei expresii: normele de conduită se învaţă
din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai
adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în
conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot
ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie. Așadar, modelarea
caracterului copiluilui nu mai este exclusiv responsabilitata familiei, însă ea joacă un rol fundamental în
ceea ce privește adultul care se pregătește să devină.
Consider că este esențial ca familia să petreacă cât mai mult timp împreună cu copilul, timp de
calitate, în care copilul și nevoile sale să fie in centrul atenției. Este important ca cel mic să simtă iubirea
necondiționată, suportul familiei la orice pas pentru a se pune bazele unei relații sănătoase.dacă el se simte
prețuit și iubit se va crea o relație puternică de aparteneță și apropiere față de familie astfel încât iși va
putea exprima temerile, furia, speranțele și visurile.
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„EDUCAŢIA ÎN FAMILIE”
PROF. FLORI DAIANA
PALATUL COPIILOR „ADRIAN BĂRAN” STRUCTURA CORABIA
In educaţia unui copil, familia are cel mai important rol. Ea il ajută pe copil să se formeze ca om.
Fentru formarea copilului contează foarte mult mediul familial în care creşte, climatul în care se dezvoltă,
sentimentele transmise de părinţi, valorile şi principiile transmise de părinţi, moralitatea, modelul
acestora, calităţile pe care copiii, în general, le copiază şi le învaţă de de la părinţi.
Familia îl ajută pe copil să-şi construiască relaţii sociale să dobândească sentimentul comuniunii
sociale. Interacţiunea copilului cu familia favorizează comunicarea, colaborarea şi diferite acţiuni ale
copilului. Influenţa părinţilor şi a rudelor asupra copiilor este foarte mare, ei încercând să copieze
comportamentul acestora şi să se poarte la fel cu prietenii, cu colegii. 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. O educaţie defectuoasă în familie poate să-i
provoace copilului complexe, fluctuaţii sentimentale şi probleme interioare. Părinţii trebuie să-şi facă timp
oricând să asculte problemele copilului, să-i arate afecţiunea de care are ne voie, să-l încurajeze, să-l
protejeze. Un copil care nu simte sprijinul părinţilor poate ajunge un neadaptat social, un tânăr cu
comportament deviant.
„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.”
Familia este cea care ajută copilul să-şi dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. 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”. În funcţie de modul în care
implică părinţii în viaţa de şcolar a copilul aşa vor fi şi rezultatele copilului. Părinţii trebuie să îndrume
copilul, să-l ajute şi să-i asigure cele necesare studiului.
Primele impresii despre lume şi viaţa, despre fenomene din natură şi societate, copilul le primeşte
din familie. Astfel, prin comunicarea continuă cu membrii familiei, el işi însuşeşte limbajul, care cu timpul
devine un puternic instrument al dezvoltării sale psihice. Părinţii trebuie să fie atenţi la felul cum pronunţă
copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea, le vor îmbogăţi vocabularul, îi vor învăţa să se exprime corect şi
coerent. Părinţii trebuie să acorde o mare atenţie întrebărilor copiilor, semn sigur al dezvoltării lor
intelectuale, al manifestării active a setei de cunoaştere, al curiozităţii lor cu privire la originea lucrurilor
din jur. În familie, copiii îşi însuşesc primele cunoştinţe, îşi formează primele reprezentări şi dobândesc
experienţe morale. Părinţii îi învaţa pe copii să înţeleagă ce este bine şi ce este rău, ce este permis şi ce
este interzis. Pentru unele fapte şi acţiuni, copiii sunt încurajaţi şi lăudaţi, iar pentru altele li se atrage
atenţia.
Deprinderile de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii exprima de fapt atmosfera
morala in care el a fost crescut in familie,sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, exemplul
personal pe care i l-au dat prin atitudinile si faptele lorde conduita. Unii parinti nu inteleg ca adesea copilul
este incorect nu pentru ca ar vrea sa se abata de la reguli, ci pentru ca nu stie cum trebuie sa se comporte,
nu dispune de experienta morala necesara, nu cunoaste cerintele fata de comportarea lui.
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Ceea ce trebuie să caracterizeze relaţiile dintre parinţi şi copii este stima reciproca dintre membrii
familiei, dragostea părinteasca raţională faţă de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin
atitudinile şi faptele lor, încat devin pentru copii un exemplu de urmat.
Deprinderile de comportare civilizată, atitudinile copilului faţă de alţii exprimă de fapt atmosfera
morala în care el a fost crescut în familie, sfaturile şi îndemnurile pe care le-a primit de la părinţi, exemplul
personal pe care i l-au dat prin atitudinile şi faptele lor.
Bibliografie:
-Psihologie generală, Andrei Cosmovici, Ed. Polirom, Iaşi, 1996;
-Viaţa de familie, Traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, Ed. Cartea
Ortodoxă, Bucureşti, 2009.
-https://sites.google.com/site/roluleducatiei/rolul-familiei-in-formarea-individului
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. PT. ÎNVÂŢĂMÂNT PREȘCOLAR LUCIANA FLORICA ANDREEA
„Copilul are nevoie de familie, dar nu de orice fel de familie.”
Nu suntem singuri pe pământ! Trăim într-o comunitate. Indiferent de rasă sau de locul unde ne
aflăm, există reguli universale de comportament în societate, care implică o ţinută morală şi o prezenţă
fizică, în armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convieţuire, bazate pe respectul
reciproc.
Lumea copilăriei este o lume minunată, o lume a inocenţei, a purităţii, a dragostei, a frumuseţii şi
credinţei, a dorinţei de cunoaştere.
Copilul este precum un copăcel, noi, cei care am fost odată copii, trebuie să-l îngrijim, căci este
firav, plăpănd, neştiutor, dornic de soare, însetat de ploaie şi cu dorinţa de a da rod bogat, iar pentru toate
acestea are nevoie de ocrotire.
A-l învăţa pe copil bunele maniere este un proces zilnic, care va dura în timp.
Părinţii reprezintă primii mentori reali în viaţa copilului, furnizăndu-i primele repere de orientare în
lume, primele informaţii şi învăţături despre lucrurile şi fenomenele din natură şi din societate, primele
sfaturi, norme şi reguli de conduită.
Creşterea şi educarea copilului, ceea ce înseamnă „ bun” pentru el, se află într-o dinamică
permanentă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta.
Copilul preia de la părinţi gesturi, atitudini, limbajul, exemple de comportament pozitive ca: creşte
un individ puternic, rezistent, adaptabil, echilibrat.
Părinţii sunt cheia capacităţii copiilor de a învăţa şi de a reuşi în viaţă.
Cei şapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor.
Educaţia copilului se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectualcognitivă.
Anii pe care îi petreci în familie, alături de părinţi sunt primordiali.
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social.Familia este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului.
Educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul în familie.Copilul trăieşte faptele părinţilor şi
mesajul din spatele frazelor care i se spun.
„Suprema pedagogie este casa părintească.” Dostoievski.
Părinţii sunt primii educatori deoarece ei sunt cei cu care copilul interacţionează constant din prima
zi a vieţii lui; familia este modelul pe care copilul îl imită; comunicarea intrafamilială influenţează
dezvoltarea copilului, formarea personalităţii lui.
„Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decăt cei ce le dau viaţă, de aceea pe lângă
viaţă dăruiţi copiilor şi arta de a trăi bine, educându-i.Educaţia este cea mai bună provizie pe care o poţi
face pentru bătrâneţe.” Aristotel.
Familia este mediul de inserţie a copilului în societate şi cultură, ea constituie poarta prin care este
introdus în viaţa umană şi îşi va forma personalitatea.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR FLORICAN MIRABELA CORINA
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA
Familia este temelia, pe care se sprijină educația unui copil. Ea este imperios necesară, precum este
importantă fundația pentru o casă. Sau cel puțin așa ar trebui să fie. Școala reprezintă zidurile, această
instituție venind să șlefuiască sau să întărească ceea ce familia a format.
Pentru ca un copil să se dezvolte armonios, este are nevoie să fie sănătos în primul rând, din punct
de vedere fizic. Pentru asta, familia trebuie să se ocupe de hrănirea corespunzătoare a acestuia, de igienă,
de educație fizică și mișcare; cu alte cuvinte să-i formeze un stil de viață sănătos. Mai apoi trebuie să se
ocupe de dezvoltarea morală, socială, comportamentală, adică de sănătatea psihică.
Școala se va ocupa de perspectiva cognitivă, în mare parte, dar și de cea emoțională, volitivă,
senzorială, perceptivă, socio-afectivă, relațională.
Dacă bazele unui copil sunt puse din familie, atunci acesta are posibilitatea să se dezvolte complet,
devenind un adult integru. Incompleta dezvoltare a lui, îi va periclita întreaga evoluție.
În familie, un copil nu are nevoie doar de o alimentație sănătoasă, o igienă corespunzătoare, bunuri
materiale (haine, jucării), ci și de o stare de liniște, de bine, de fericire, care se fundamentează prin
dragostea oferită de părinți și de restul mebrilor familiei (frați, surori, bunici etc.). De asemenea, mai are
nevoie de o siguranță, de o apartenență la acea familie, de identificare cu ea, dar și de independență (la un
moment dat), conferită tot de părinți, ca urmare a încredereii oferite copilului. Căldura afectivă oferită din
partea familiei este elementul extrem de important, deoarece ceea ce primește el în copilărie, în mare parte
va oferi copiilor lui, atunci cândva deveni adult, când își va întemeia el însuși o familie.
Bunăstarea este un alt aspect care îl ajută pe copil să se integreze mai târziu, în colectivitate, în
comunitatea locală (grădiniță, școală etc.). Bunăstarea este tradusă prin confortul oferit de mamă și de
tată, o eficientă comunicare a părinților cu copilul lor, atenție, dăruire, timp prețios petrecut împreună,
pentru ca cel mic să își stabilească un echilibru emoțional, afectiv. Exprimarea emoțiilor de către adulți
este un drum deschis către formarea unui comportament adecvat, a unui caracter sănătos. Toate acestea
influențează dezvoltarea cognitivă și intelectuală a copilașului, dezvoltarea limbajului, limbaj pe car îl
dobândește tot din familie. Aici el realizează primele conexiuni: articulează primele sunete/ silabe/
cuvinte, face primii pași, învață primele culori, primele animale, flori, grade de rudenie, numere, activități
casnice și uzuale (se îmbracă, se dezbracă, se spală, își închide fermoarul, își leagă șireturile etc.),
comportamente care țin de conduita morală. În familie trebuie să se constituie un set de reguli sau de
norme, de valori morale, atitudini estetice, sentimentale, spirituale etc.
Intregul complex de aspecte de mai sus, dobândite în familie, experiențe personale, comportament,
îl vor defini în colectivitate și îl vor însoți în toate relațiile sociale pe care le vor stabili la școală sau
oriunde în societate.
Educația familială este una extrem de importantă pentru debutul în viață al unui copil. Ea reprezintă
cheia succesului pe mai departe, în viață, în carieră, în noua familie pe care copilul devenit adult și-o
întemeiază. La rândul său, va sădi în sufletul copiilor lui toată dragostea, atenția, educația pe care o are de
oferit.
Bibliografie:
https://creeracord.com/2016/07/12/educatia-in-familie-baza-unei-dezvoltari-sanatoase-a-copiilorsi-a-succesului-in-viata/
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CEI SAPTE ANI DE ACASA
PROF INV PRESCOLAR FODOR BEATA MONICA
G.P.P. NR. 1 TILEAGD
,,Educatia este ceea ce ramane dupa ce ai uitat tot ceea ce ai invatat la scoala ,,– Albert Einstein
Niciun parinte nu-si doreste ca copilul lui sa dea dovada de proasta crestere, acasa sau in societate.
Fiecare parinte ar vrea ca copilul lui sa fie un exemplu de buna purtare in toate contextele sociale, incepand
de la comportamentul in mediul familial si pana la conduita celui mic la gradinita, scoala, strada, teatru,
in vizita la rude, etc.
Multi parinti considera educatia copiilor ca fiind datoria exclusiva a institutiei de
invatamant.Adevarul este ca, educatia incepe inca din prima zi de viata a copilului si este un proces
continu care se desfasoara treptat si in stransa legatura cu etapele de dezvoltare ale acestuia. Educatia
incepe acasa, parintii avand cel mai important rol in transmiterea ei si se continua, aprofundeaza de catre
educator – profesor in domeniul educational.
Cei sapte ani de acasa se refera tocmai la modul in care parintii isi pun amprenta asupra copilului
in acesti ani de viata si care este definitorie pentru formarea lui ca adult. Educatia nu tine doar de institutia
de invatamant sau de pedagog si nu este doar de natura intelectual cognitiva ci si de natura sociala si
psihologica.
Specialistii sunt de parere ca parintii implicati in educatia micutilor vor primi din partea acestora
rezultate satisfacatoare si o atitudine pozitiva in ceea ce priveste procesul educational.Pentru a initia acest
proces si mai ales pentru a mentine viu acest proces, parintii trebuie sa fie foarte atenti la comportamentele
copiilor si sa intervina inca de la inceput in educarea acestora. Din pacate multi parinti din motive
subiective, trec cu vederea anumite stari nepotrivite, purtari urate ale copiilor, considerandu-le trecatoare,
normale, inofensive. Aceste scuze ale parintilor care acopera dezvoltarea neuropsihica nesatisfacatoare a
copiilor au drept consecinta afectarea procesului educational. Parintii sunt de parere ca ceea ce ei iarta,
trec cu vederea, va corecta educatorul- profesorul si astfel usor-usor, procesul de educatie al copilului se
ingreuneaza si devine din ce in ce mai dificil de modelat. Este foarte important ca parintii sa favorizeze,
procesul de educatie al copilului, oferindu-I un climat familial pozitiv, in care predomina dragostea,
afectiunea. Parintii si ceilalti membri ai familiei, trebuie sa stie sa fie autoritari si sa-si impuna respectul
fata de cei mici. Ambianta familiala trebuie sa fie echilibrata, relatia dintre parinti sa fie una armonioasa,
bazata pe dragoste, intelegere pentru a oferi copiilor un exemplu pozitiv de comportament.
In functie de relatiile din familie se formeaza diferite atitudini ale copiilor fata de oameni, de mediul
in care traiesc si astfel se contureaza caracterul si conduita lor.
Copiii reprezinta imaginea vie a educatiei primite acasa, educatie a carei amprenta se observa cu
usurinta in comportamentul copilului in mediul educational.
,,Cei care educa copiii sunt demni de mai multa onoare decat cei care le dau viata, de aceea pe langa
viata, daruieste copiilor si arta de a trai bine, educandu-I,,
Aristotel
Bibilografie:
- Cei sapte ani de acasa - Codul bunelor maniere pentru copii, Editura Coresi ,Bucuresti 1999
- Revista invatamantului prescolar nr 3-4 din 2008
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞONA
PROF. ÎNV. PRIMAR FOLEA ANA-MARIA
,,Copilul este părintele adultului”, spunea Maria Montessori pentru a exprima metaforic rolul pe
care îl are copilăria în dezvoltarea psihică a copilului pentru adultul care va deveni.
Comportamentul moral al unei persoane este mediat de relațiile pe care le stabilește cu valorile
morale existente în grupul social din care face parte, de calitatea relațiilor care se stabilesc între ea și
ceilalți.
În mod obișnuit purtătorii valorilor morale inițiale sunt părinții pe care copilul îi consideră ca fiind
mult superiori lui. Ei nu sunt numai purtătorii valorii, ci și simbolul și forța valorii. De aici se formează
sentimentele de adorație față de părinți, dar și de teamă sau respect.
Regulile de conduită sunt privite de copil ca o consecință a unei forțe exterioare lui, iar ceea ce-l
face să se supună este respectul unilateral bazat pe afecțiune și teamă. Este bun orice înseamnă ascultare
a regulii și este rău orice act care nu se conformează regulii.
L. Kohlberg elaborează o teorie a dezvoltării conștiinței morale pe trei niveluri distincte:
preconvențional, convențional, postconvențional.
Primul nivel, preconvențional se desfășoară în jurul vârstei de 4 până la 10 ani și se caracterizează
prin ,,bună creștere”. Acest lucru înseamnă că receptivitatea copiilor la reguli este influențată de
consecințele fizice: pedeapsă, recompensă, schimb de favoruri. O acțiune este considerată bună sau rea în
funcție de consecințele ei fizice, indiferent de semnificația ei morală. Spre finalul acestui nivel apar
elemente de sinceritate ,,eu îți fac un serviciu, îmi faci și tu un serviciu”, nefiind vorba de loialitate,
recunoștință sau dreptate. Se manifestă tendința de evitare a pedepsei și ascultare necondiționată față de
cel cu autoritate.
Al doilea nivel: convențional se caracterizează prin conformism, dar respectarea regulilor grupului
este considerată valoroasă prin însăși existența ei. A te supune regulilor grupului, familiei, societății este
corect, indiferent de consecințele imediate și vizibile. Această conformare e foarte apropiată de loialitate,
de identificarea cu persoanele sau grupul din care face parte. Afirmația ,,el a avut intenții bune” e deosebit
de importantă.
Nivelul postconvențional, al acceptării interioare a principiilor morale, se carecterizează printr-o
mare încredere față de principiile morale autonome. Se manifestă o conștientizare clară a relativității
valorilor și părerilor personale, precum și conștiința necesității de a urma regulile pentru a câștiga un
consens. Ceea ce este drept, este definit prin decizia conștiinței în acord cu principiile etice alese de individ
însuși. Aceste principii sunt, în esență, principiile universale ale justiției, reciprocității, egalității
drepturilor omului, de respect pentru demnitatea ființei umane.
O metodă prin care se dezvoltă gândirea morală este ascultarea punctelor de vedere ale altor
persoane, care se află într-o etapă superioară de dezvoltare. Acest lucru este important pentru părinți,
educatori, învățători, profesori care îi ajută pe copii să-și dezvolte gândirea morală. Ei trebuie să le explice
copiilor motivele acțiunilor, nu doar să le spună corect sau greșit.
Interiorizarea normelor morale se realizează prin socializare și educație pe toată durata vieții.
Prin socializare se realizează asimilarea unor modele,valori, simboluri, norme de conduită.
Modelele socioculturale pe care individul le găsește în grupul din care face parte se potrivesc ca un
costum gata făcut, care necesită ulterior numeroase retușuri.
BIBLIOGRAFIE:
Învățământul primar, nr. 4/2004, Editura Miniped
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EDUCAŢIA COPILULUI ÎN FAMILIE
FOTACHE CLAUDIA
LICEUL TEHNOLOGIC „HARALAMB VASILIU”, PODU ILOAIEI
Familia este nucleul în care copilul se formează ca om. Ea are un rol decisiv în ceea ce priveşte
relația copilului cu societatea, pentru că ştim că „există evenimente care-şi pun pecetea asupra mentalităţii
individului”. Relația părinților cu proprii copii influențează și modul în care copilul se va raporta la
societate. Pentru reușita școlară a copilului, este necesar un dialog între profesori si părinţi; profesorii
trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii, iar părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru
a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure (asociaţiilor) părinţilor
asistența necesară.
Colaborarea dintre școală și familie are multiple beneficii:
• Ajută profesorii în munca lor
• Perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor
• Îmbunătăţesc programele de studiu si climatul şcolar
• Îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor
• Dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor
• Facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii
• Oferă servicii şi suport familiilor
• Creează o atmosfera mai sigura în şcoală
• Ajută la managementul şcolii
Atât părinţii cât si educatorii trebuie să intervină în numeroase situaţii pentru a corecta
comportamentul copilului. Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară, familia împarte într-o bună măsură
sarcina educării lui cu dascălii si pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a
realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această
vârstă şi să-l ajute pe copil, în înţelegerea şi lămurirea unor probleme. Îmbinarea eforturilor educative din
familie şi din şcoală este nu numai recomandabilă ci şi obligatorie, pentru că de multe ori, pe măsură ce
copiii evoluează, părinţii au de infruntat alte şi alte probleme care se ivesc la o altă categorie de vârstă şi
care se repetă la generaţiile următoare.
Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, ele asigură întro mare măsură bună integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială.
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor şi
continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor. Cercetările confirmă că indiferent
de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor,
rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon
şcolar si scăderea fenomenului delicvenţei.
„Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a sentimentelor
noastre”. Părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de moralitate, de integritate şi educaţie, ca astfel
copiii să-i poată lua ca model. „Evident, căldura din familie educă mult mai bine decât orice cuvinte, şi,
dimpotrivă, cuvintele anoste ale părinţilor obţin exact efectul contrar.” Comportamentul plin de afecţiune
al părinților 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.” Comportamentele copiilor se învaţă prin observarea unor
modele în familie sau societate. Toate acestea îl pot marca profund, însă copilul va suferi mult mai puţin
dacă „simte în el siguranţă şi dacă are încredere în părinţi.”
Direcţia spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se va forma din copilărie
până la adoleșcenţă. 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. 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
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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.
Principiile colaborării familie-şcoală:
• Copiii să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie şcoala, centrată pe învăţare;
• Să ofere tuturor părinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale copiilor
lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală,
• Colaborarea familie-şcoală să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi, drept cadru de
sărbatorire a realizarilor, a performanţelor deosebite,
• Relaţia dintre cele două instituţii atât de importante să constituie fundamentul restructurării
educaţionale şi al reînnoirii comunităţii;
• Eficienţa profesională a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului personal al şcolii să
fie maximizată prin dezvoltarea unor abilitaţi concrete, esenţiale, conexiuni cu părintii şi comunitatea.
Scopurile acestor principii:
• Să ajutăm şcolile să privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi nu ca pe un ultim
refugiu, în promovarea învăţării şi dezvoltării.
• Să stabilim colaborarea şcoală – familie la nivel naţional, ca pe un standard al politicilor şi
practicilor educaţionale.
Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în
educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine
pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţiala în organizarea şi desfăşurarea activităţii în
şcoală şi în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă
de natura relaţiilor publice.
Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte educaţia copilului său este una uriaşă. În mare
parte, cazurile de neadaptare socială, depresie, dependenţă, delincvenţă, sinucideri, din rândul tinerilor (şi
nu numai), au ca substrat lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase.
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...”
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.
Bibliografie:
• Psihologie generală, Andrei Cosmovici, Ed. Polirom, Iaşi, 1996;
• Părinţi şi copii. O abordare teologică, duhovnicească şi psihologică, Arhim. Simeon Kraiopoulos,
Ed. Bizantină, 2005;
• Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004
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FAMILIA, PRIMA CASA A EDUCAȚIEI
AUTOR: PROF. FRÎNCU-PREDICA IOANA MARILENA
ȘCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA CEL BATRAN” GIURGIU ȘI
ȘCOALA GIMNAZIALA ACADEMICIAN “MARIN VOICULESCU”
GIURGIU
NIVEL: INVAȚAMANT GIMNAZIAL
DISCIPLINA: ISTORIE
Familia în care copilul este așteptat cu multă dragoste reprezintă și primul contact pe care copilul
îl ia cu educația.
Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul mai multor factori printre care se numără în
primul rând familia, alături de comunitate, școală, etc. Toți acești factori contribuie la dezvoltarea
armonioasă a tânărului.
Rezultatele mai multor studii efectuate de specialiști arată că dacă copilul primește atenție, dragoste,
sprijin și înțelegere în cadrul familiei, atunci acesta va avea o stimă de sine pozitivă, o personalitate
conturată frumos. Din contră, copii ai căror părinți nu au timp să îi indrume pe cei tineri, aceștia nu au
rezultate bune la învățătură și au și probleme de comportament. Educația copilului, dezvoltarea și
sănătatea lui trebuie să stea în centrul preocupărilor părinților și familiei.
O mare parte din cunoștințele pe care le primește copilul în cei 7 ani pe care îi petrece acasă provin
de la familie. Astfel copilul primește informații despre comportament, societate, natură, etc.
Prin definiție și ceea ce reprezintă, familia este nucleul unde copilul apare și se formează. Familia
asigură sentimental de confort, de siguranță și îl ajută să depășească toate problemele care pot apărea. Nu
în ultimul rând familia este cea care educă copilul, îl ajută să devină o persoană responsabilă și să se
adapteze timpului și societății care este în continuă schimbare.
Părinții sunt primele modele pentru copil și atunci grija acesta este mai mare, pentru a nu dezamăgi
și a încerca mereu să fie un model demn de urmat.
Printre modelele pe care le oferă se regăsește dezvoltarea intelectuală și morală a copilului după
modelul membrilor familiei. Părinții sunt de altfel și primii dascăli urmați apoi de educatori, învățători,
profesor. Împreună formează copilul și apoi elevul.

1139

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR FRUNZA GABRIELA
După cum au subliniat numeroși autori, „ familia constituie mediul natural al unui copil, exercitând
o influență esențială asupra dezvoltării acestuia și reprezintă una dintre verigile sociale cele mai vechi și
mai specifice în asigurarea continuității și afirmării ființei umane.” (Bonchiș, 2011, p. 17)
Încă din cele mai vechi timpuri este cunoscută influența părinților asupra propriilor copii, fie în
pesoanlitatea copilului sau în acțiunile pe care acesta le face. Familia reprezintă primul grup social al
copilului, de aceea are o importanță deosebită în viața acestuia și mai ales în educația lui, „cei șapte ani
de acasă”.
Familia se diferențiază de celelalte grupuri sociale, având un rol decisiv atât pentru individ, cât și
pentru societate, prin perspectiva funcțiilor pe care le îndeplinește aceasta (funcții biologice, socioafective,
economice, de educare etc.). Una dintre cele mai importante funcții întâlnită în cadrul familiei este funcția
educativă. Deoarece societatea în care trăim are nevoie de un număr mare de indivizi care să asigure o
evoluție adecvată atât din punct de vedere demografic cât și crearea unei structuri armonioase a societății.
Funcția educativă are un rol important în viața copilului. Aceasta își propune să dezvolte persoanlitatea
copilului și să îi faciliteze integrarea în cadrul unei societăți, grup social. În familie copilul dobândește
normele morale și tinde să îi dezvolte acestuia atitudini și comportamente adecvate acestor norme.
„Să fii părinte este una dintre experiențele cel mai complexe, provocatoare dar și generatoare de
satisfacții pe care le oferă viața. Primii ani de viață ai copilului, când el descoperă, înțelege și asimilează,
mai ales prin intermediul familie, principiile și regulile lumii în care trăiește sunt extrem de importanți lor
de aceea este necesar ca părinții să utilizeze metode pozitive de creștere a copiilor. Este mult mai ușor să
previi tiparele negative, pentru a nu deveni un model de urmat în viață, decât să le schimbi după ce au fost
stabilite.” (Cojocaru, 2015, p. 7) .
Pentru o bună înțelegere și dezvoltarea armonioasă a copilului în familie este bine ca părinții să
realizeze un echilibru între autoritate, iubire și înțelepciune.
„O generație sănătoasă fizic și psihic se naște în contextul unui climat familial propice. Iubirea,
maturitatea emoțională, comunicarea empatică, resposabilitatea, spiritualitatea înaltă sunt doar câteva
dintre elementele acetui climat constituind premise ale dezvoltării copiilor. În același timp, experiențele
pe care le trăiesc părinții în activitatea de îngrijire și educație, observând schimbările care survin pe
parcursul copilăriei, sunt experiențe unice: „ a observa felulu în care nou- născutul devine bebeluș, iar
apoi, succesiv, preșcolar, școlar și adolescent, precum și încercarea de a înțelege mecanismele care stau
la bază acestei schimbări reprezintă activități interesante din punct de vedere intelectual, oferind în același
timp numeroase satisfacții emoționale.” (Scaffer, 2005, p. 1).” (Bonchiș, 2011, p. 65- 66) .
„ 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 mode-lele 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, mai ales în actuala epocă, de metode
ştiinţifice, de scopuri precise. 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. Aceasta se
poate realiza numai printr-o pregătire organizată a familiei în vederea îndeplinirii rolului său educativ.”
(Vișan, p. 1) .
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Familia, ca unitate primară a oricărei organizări sociale umane, este chemată, împreună cu ceilalți
factori sociali, să contribuie la realizarea obiectivelor acțiunii educațional-formative, desfășurate cu copiii,
ca reprezentând, așa cum o numește Merton (1959), “cureaua de transmisiune a normelor culturale, din
generație în generație”.
Familia este „locul” unde ne naștem, creștem, ne dezvoltăm și la rândul nostru ne formăm și noi
propria familie. Dar evoluția noastră mai ales în perioada copilăriei și a adolescenței ne este influențată
de către părinți. Ca orice om, nu toți părinții sunt la fel, ceea ce determină numeroase tipologii de părinți.
Fiecare tipologie are impact asupra părintelui și îl influențează pe acesta în adoptarea unui anumit stil în
educația copilului.
În încheiere aș vrea să atrag atenția asupra unei sintagme „Copiii nu seamănă cu mama sau tata.
Copiii seamănă cu relația dintre mama și tata”.
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
FUEREA RALUCA-ELENA
,,Educaţia familială reprezintă o modalitate esenţială de realizare a educaţiei informale şi manifestă
principalele caracteristici ale acesteia: se realizează în mod nesistematic, prin experienţe de viaţă trăite în
mod concret, direct; se manifestă difuz în conduita indivizilor şi a grupurilor, impregnează personalitatea
cu specificul său prin influenţarea implicită, integrală şi continuă.” ( M.Ionescu, E. Negreanu, 2006, pg.6)
Mediul familial favorabil pentru fiecare copil reprezintă cheia spre dezvoltarea unei societăți
redutabile. Familia este mediul în care un copil beneficiază de acele surse pentru a se forma și a se
consolida ca personalitate integră și complexă.
Creşterea şi educarea copiilor transformă instituţia familiei într-o structură grupală în care adultul
intervine activ şi responsabil în procesul de formare a personalităţii minorilor şi de creare a unor
comportamente dezirabile. Familia exercită prin intermediul socializării o puternică influenţă asupra
nivelului de dezvoltare fizică, intelectuală şi morală a copiilor şi tinerilor, consolidând valorile şi modelele
tinerei generaţii.
Instituţia familiei este cea mai fidelă posesoare a tradiţiilor şi a valorilor naţionale. În acelaşi timp,
familia devine tot mai sensibilă la toate transformările operate în societate. Schimbarea este astăzi
omniprezentă în toate aspectele vieţii sociale; astfel, schimbarea nu mai este privită cu reticenţă şi teamă,
dar este percepută ca o sursă generatoare de alternative. Pe măsura evoluţiei societăţii, raporturile părinţicopii sunt tot mai mult definite printr-o dimensiune emoţională şi, ca urmare, creşte interesul părinţilor
pentru educarea descendenţilor.
Familia introduce copilul în lumea materială, în lumea obiectelor şi a manipulării lor, în lumea
activităţilor umane curente. Familia îl învaţă pe copil să trăiască, îl iniţiază în nenumăratele activităţi şi îi
susţine fundamentele, îl ajută să descopere nenumăratele noţiuni în modul cel mai corect şi mai direct.
Copilul este ajutat de familie să trăiască, să stabilească schimburi cu mediul ambient, i se oferă cadru de
referinţă afectiv, social, economic.
De la cea mai fragedă vârstă, familia intervine pentru învăţarea deprinderilor igienice de
autoservire, de adoptarea unui regim de muncă şi odihnă, de fortificare a organismului şi de întărire a
sănătăţii sale. Pe linia dezvoltării intelectuale, familia îşi aduce contribuţia la organizarea vieţii psihice, a
copilului, prin stimularea procesului de maturizare şi dezvoltare a diverselor sale componente-procese
senzoriale, limbajul, memoria, gândirea, atenţia, însuşirile psihice. Sunt anumite momente care marchează
adevărate salturi în dezvoltarea psihică, în producerea cărora aportul familiei este considerabil. Avem în
vedere îndeosebi perioada primului an, când se pun bazele vieţii psihice. Perioada pubertăţii ridică şi ea o
serie de probleme care solicită într-o măsură mai mare intervenţia educativă a familiei. Un mare volum
de informaţii sub formă de percepţii, reprezentări, idei privitoare la realitatea înconjurătoare se asimilează
sub îndrumarea familiei.
O lungă perioadă de timp, psihologii au încercat să determine modul în care părinţii influenţează
tipul de adulţi care vor deveni copiii lor. În acest sens, ei au reuşit să descopere anumite legături între
stilurile parentale şi efectele lor asupra copiilor.
Climatul familial determină comportarea copilului, dă startul dezvoltării psihice a acestuia. Nu se
poate vorbi despre un climat familial pozitiv decât în condiţiile înţelegerii copilului ca persoană ce are
nevoie de consideraţie şi recunoaştere, de dragoste, îndrumare, sprijin şi respect. Securitatea afectivă,
armonia, jocul rolurilor în familie, nivelul de integrare a familiei în viaţa socială constituie factori ce
contribuie la asigurarea unui climat familial înalt calitativ. Tipul de interacţiune familială şi
comportamentul fiecăruia dintre membri contează mai mult decât prezenţa sau absenţa unuia dintre părinţi
sau a fraţilor, un rol important având şi flexibilitatea familiei. Climatul afectiv este o condiţie a îndeplinirii
succesului acţiunilor educative exercitate de părinţi.
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CEI SAPTE ANI DE ACASA SAU BUNELE MANIERE
PROFESOR GABOR IONUT CRISTIAN
LICEUL TEHNOLOGIC FELIX-SANMARTIN, JUD. BIHOR
„Când vorbim de cei șapte ani de acasă cei mai mulți se gândesc la partea educației, la noțiunile
de bine și rău pe care le stăpânește copilul și la cum se descurcă acesta în societate. Copilul și implicit
părinții sunt imediat etichetați atunci când cel mic uită de reguli și principii. Însă prin ,,șapte ani de
acasă”, în afară de manierele învățate trebuie să vedem dacă acel copil a trecut cu bine prin stadiile de
evoluție, a depășit angoasele și fricile fiecărei etape, iar acum la 7 ani a intrat în perioada de latentă și
autocenzură.”
Educația începe din sânul familiei, se consolidează prin informație la școală și se dezvoltă
continuu prin cunoștințe și norme. Responsabilitatea părinților este majoră, întrucât ei se fac
răspunzători de primele repere în ceea ce privește educația comportamentală și educația civică.
Încă din primele luni de viață, copilul este învățat primele repere, cum și când să facă diverse
activități. Prin puterea exempului, părintele dă noțiuni despre bine și rău, despre reguli de comportament
care îl vor ajuta pe copil să se integreze, să fie acceptat și lăudat pentru educația primită.
Momentul în care copilul se abate de la regulile de conduită prestabilite de normele societății, nu
copilul este învinuit direct, ci părinții săi, care nu au știut să îi ofere educația celor 7 ani de acasă. Trebuie
menționat și faptul că un copil, în primii 7 ani (aș adapta 6, întrucât la 6 ani se merge mai nou la clasa
zero), până să înceapă școala, merge și la creșă, sau grădiniță, unde primește lecții despre cine este el și
cum trebuie să se comporte într-un grup, care îi sunt responsabilitățile și drepturile.
Cu toate acestea, tot părintele este cel care poartă pe umeri grija unei educații corespunzătoare. În
ciuda programului încărcat, acesta trebuie să găsească timp să îl învețe pe copil lecțiile esențiale despre
disciplină, valori și principii, pentru a se dezvolta frumos.
Momentul intrării la școală, când lucrurile devin serioase, este pragul evaluării, când copilul trebuie
să aibă întreg bagajul de cunoștințe necesar pentru a interacționa bine cu cei din jur. Poate v-ați întrebat
care exact sunt toate acele lucruri pe care copilul trebuie să le știe la sfârșitul celor 7/ 6 ani. În acest sens,
am realizat o listă a bunelor maniere pe care copiii trebuie să le cunoască pentru a dovedi educația
parentată ce le-a fost oferită.
Un copil de 3 ani trebuie:
• să salute
• să privească persoana cu care vorbește
• să se spele pe mâini înainte și după masă
• să stea cuminte în timpul mesei
• să folosească tacâmurile
• să spună „te rog frumos” și „mulțumesc”.
Un copil de 10 ani trebuie:
• să poată conversa cu un adult
• să cunoască bunele maniere în timpul mesei
• să răspundă la telefon și să preia mesaje
• să se autocontroleze în spații publice
• să își păstreze curat în cameră
• să fie punctual.
Un adolescent de 15 ani trebuie:
• să inițieze o conversație și să își dorească să fie în compania adulților
• să facă ordine din proprie inițiativă
• să știe să respecte și să nu îi deranjeze pe cei din jur
• să fie protector și darnic cu frații săi
• să fie recunoscător față de părinți și alte persoane care merită acest comportament.
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Bunele maniere îi oferă copilului instrumentele de care are nevoie în viață. A-l învăța pe cel mic
aceste lecții presupune să ai răbdare și să conștientizezi că învățarea este un proces treptat. Însă mai presus
de orice lecție verbală este exemplul pe care îl oferi. Degeaba înveți copilul să nu înjure dacă tu, ca părinte,
faci acest lucru. Credibilitatea mesajului scade, făcând informația strict un aspect teoretic, insignifiant.
Scriitoarea Sheryl Eberly îndeamnă părinții să își laude copiii atunci când se comportă manierat,
întrucât acest fapt întărește dorința de progres: „Principiile care guvernează eticheta se bazează pe
respectul pentru noi înșine și pentru cei din jurul nostru. Ele îl învață pe copil să-i trateze pe ceilalți cu
bunătate, înțelegere și să țină cont de sentimentele acestora. De asemenea, copilul va căpăta încrederea în
sine pe care i-o va da faptul că știe ce și când trebuie făcut. Această încredere crește odata cu abilitatea
copilului de a-i percepe pe cei din jur și de a lega relații care să îl mulțumească.”
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN FAMILIE – FACTOR AL DEZVOLTĂRII
PERSONALITĂȚII
PROF. CAMELIA – GEANINA GAFTINIUC
COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOȘANI
Motto: “Familia constituie un soi de personalitate colectivă a cărei armonie generală influențează
armonia fiecăreia dintre părți.”( A. Berger)
Existența oricărui om este concepută ca desfășurându-se într-un spațiu determinat (aria geografică),
într-un timp dat (epoca istorică) și în cadrul colectivității umane specifice (mediu social). Toare aceste
realități sunt factori care exercită în mod necesar o anumită influență asupra înțelegerii la vreme a realității
lumii în care omul pătrunde odată cu sporirea ariei sale de acces și necesitatea păstrării echilibrului acestei
lumi.
Educația ecologică își propune să-l conducă pe copil, deci pe propriul cetățean, spre formarea unui
punct de vedere mai obiectiv asupra realității (al cărei fundament este relația om-oameni-mediu), să-l
incite la participare, să devină conștient de viitor, de faptul că viața generațiilor viitoare, calitatea ei,
depinde într-o mare măsură de opțiunile sale.
Atitudinile și comportamentul nostru față de tot ce ne înconjoară încep a se forma de la cea mai
fragedă vârstă, responsabilitatea dezvoltării în primele etape ale vieții revenind, în primul rând, familiei.
Chiar și atunci când instituția școlară oferă programe foarte bune, ea nu poate contracara experiențele
negative acumulate de copil în familia sa. Astfel, familia reproduce valorile, normele, comportamentele
societății la nivel microstructural, individual. Asistăm astăzi la schimbări majore în societatea românească
repercutate asupra cadrului familia. Instabilitatea socială, lipsa valorilor clare, schimbările de pe piața
muncii, incertitudinea resurselor, modificarea cadrului normativ al societății sunt doar câteva dintre
fenomenele care influențează familia și valorile ei. Părinții sunt cei care trebuie determinați șă înțeleagă
importanța formării comportamentului ecologic încă din cei șapte ani de acasă.
Activitatea de protejare a mediului înconjurător începe în mediul familial, comportamentul ecologic
realizându-se, în primul rând, prin puterea exemplului și apoi prin cea a cuvântului, continuată în școală
în mod deosebit și prin mass-media.
Educația ecologică în familie poate începe din momentul în care un copil poate diferenția „bun” de
„rău”, prin „rău” înțelegând inclusiv gunoi, mizerie, suferință. Odată ce copiii pricep că unele lucruri se
aruncă și altele nu și că Pământul „suferă” atunci când aruncăm gunoaie, începe ecoeducația. Grija față
de natură se va revărsa în multe comportamente ale copilului – grija față de spațiul personal – de la cameră
și bancă până la ghiozdan și dulap. Un copil care deprinde din timp noțiuni de ecologie va deveni un
adolescent responsabil.
Există diferite metode prin care părinții pot dezvolta la copii un comportament ecologic:
 sortarea și managementul corect al deșeurilor, începând de la folosirea coșurilor de gunoi în
public până la sortarea deșeurilor în tomberoane diferite – pentru plastic, hârtie sau sticlă;
 utilizarea pungilor ecologice;
 formarea spiritului economic – se încurajează reutilizarea produselor și folosirea juducioasă a
resurselor pe care le au la dispoziție : energie electrică (becurile, televizorul și calculatorul se sting și se
scot din priză atunci când nu sunt utilizate), gaze, apă, hârtia, lemnul, florile, pomii, iarba, etc;
 organizarea de lecții în are liber și excursii la Grădina Botanică, la Grădina Zoologică, în parcuri
sau păduri - copilul va avea posibilitatea să descopere natura, să atingă pământul, iarba, plantele,
animalele, să descopere ce se află sub o pietricică sau cum muncește o furnică, etc;
 implicarea în diferite activități practice în grădină sau în gospodărie (să hrănească păsările și alte
animale, să facă ordine și curățenie, etc).
 exemplul personal are un rol deosebit de important în educația ecologică a copilului.
Părinții trebuie să le arate copiilor atât măreția naturii, cât și degradarea acesteia și să îi
supravegheze, astfel încât să obțină comportamentul dorit. Când le transmit copiilor conceptul de
curățenie, părinții îl leagă, inevitabil, de sănătate, iar abilitatea de a păstra igiena corpului, a camerei
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proprii, a locului de studiu, igiena alimentară se va extinde și asupra mediului apropiat lor. În natură,
copilul își ascute simțurile, (dezvolatrea atenției, a simțului de observație și a capacității de a învăța),
natura le stimulează curiozitatea și creativitatea; activitățile în aer liber mențin sănătatea fizică și mentală.
Acumulările cognitive privitoare la acțiunile din lumea vie și interrelațiile umane cu mediul exersate
în familie se vor transforma în abilități cognitive, afective și psihomotorii (priceperi și deprinderi), dar
procesul nu este încă deplin dacă nu sunt stimulate trăirile și dispozițiile emoționale potențiale, dacă în
urma conștientizării și confruntării cu viața de zi cu zi a cunoștințelor asimilate nu se sensibilizează
sufletul copilului, construindu-se zilnic, un cod de conduită corect privind mediul înconjurător.
Bibliografie:
- Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea și educația părinților, Editura Aramis: București, 2002;
- Centrul Carpato – Danubian de Geoecologie - Educație pentru o devoltare sustenabilă, Colecția
parteneriat în Educația pentru mediuyl înconjurător, Editura Decesfera, 2010;
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EDUCAȚIA ÎN ERA DIGITALIZĂRII ȘCOLARE
PROF. GANGA IRINA
ȘCOALA GOMNAZIALA NR. 11, PIATRA-NEAMȚ
Crizele a fost mereu principalul factor al evoluției. Schimbările au fost impuse de factori externi precum
clima, bolile, convulsiile sociale. Școala și învățarea s-au adaptat mai ușor sau mai greu acestor schimbări. Și,
deși ni se pare că AȘA CEVA NU S-A MAI ÎNTÂMPLAT, e mai mult ca sigur că au fost crize care au
determinat evoluția sau involuția, chiar și în învățământ.
Școala tradițională, cu manuale tipărite, cărți și atlase, culegeri, caiete, tablă, cretă a fost înlocuită de
școala online, de telefoane, tablete, laptopuri, conexiune la internet, platforme de învățare, biblioteci virtuale.
Suntem conștienți cu toții că schimbarea bruscă a determinat adaptarea rapidă la forme noi de învățare și va
determina în scurt timp și o adaptare a conținuturilor la context cultural, la competențe necesare în practicarea
unor meserii viitoare.
În acest context, ca dascăli sau ca simpli oameni, ne punem întrebarea ce ar trebui să facă un elev pentru
a parcurge eficient conținuturile de învățare necesare la un nivel minim de competență și care să-i ofere șanse
de promovare nu doar a unor examene naționale care au rămas la aceeași structură și formă de susținere ci și
șanse de integrare socială, de adaptare la un loc de muncă, într-o meserie, care încă nu s-a inventat
Elevii de azi sunt nativi digitali, născuți după 1980, și se presupune că au crescut înconjuraţi de
tehnologii digitale, au dobândit intuitiv competenţele de alfabetizare digitală şi, de aceea, ei nu mai
necesită educaţie sau training digital. Profesorii se află adesea în ipostaza de imigranți digitali fiind nevoiți
să adopte și să utilizeze tehnologia mai târziu în viață. Marc Prensky 1 a inventat și popularizat termenii
nativi digitali și imigranți digitali, explicând diferențele apărute între invățăcel și învățător. Nicolas
Carr 2 susține că imigranții digitali, deși se adaptează la aceeași tehnologie ca nativii, posedă un soi de
reticență care îi împiedică să comunice așa cum fac nativii.
De fapt, cercetările arată că, datorită naturii maleabile a creierului, tehnologia a schimbat modul în
care elevii de azi citesc, percep și procesează informații, că analfabetismul funcțional s-a diversificat și
poate produce victime chiar în era digitală, când găsim ușor și de-a gata totul pe fascinantul și
atotcunoscătorul internet.
Aici trebuie să intervină școala, să adapteze conținuturile la tehnologie, să selecteze mijloacele la
nevoia de cunoaștere, să dezvolte nativilor digitali acele competențe utile intregii vieți, în orice carieră șiar alege. Acum nu mai vorbim doar de inteligența emoțională pe care trebuie să le-o dezvoltăm elevilor,
acum trebuie să-i echipăm pe copii și cu inteligență digitală. Iată cele 8 segmente care o definesc și sunt
interconectate:
• Identitatea digitală - abilitatea de a crea și gestiona identitatea și reputația digitală, care include
și recunoașterea online a persoanei și managementul pe termen scurt și lung al impactului prezenței online.
• Utilizarea digitală - abilitatea de a utiliza dispozitivele și media digitală, inclusiv abilitatea de a
controla în mod eficient balanța între viața reală și viața digitală.
• Siguranța digitală - abilitatea de a gestiona riscurile online (calomnierea online, radicalizarea,
discriminarea online) și conținutul problematic (obscenități, violența)
• Securitatea digitală - abilitatea de a detecta atacurile cibernetice, de a înțelege bunele practici
în domeniul securității cibernetice și posibilitatea de a utiliza o serie de unelte pentru protecția datelor.
• Inteligența emoțională digitală - abilitatea de a fi empatic și capacitatea de a dezvolta și menține
bune relații cu alții în mediul online.
• Comunicarea digitală - abilitatea de a comunica si colabora cu alții utilizând tehnologia și
mediul digital.
• Literația digitală - abilitatea de a găsi, evalua, utiliza, distribui și crea conținut în mediul digital
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Marc Prensky "Digital Natives, Digital Immigrants", 2001.
Nicolas Carr –” The Shallows”, 2011

1147

• Drepturile digitale - abilitatea de a înțelege și susține drepturile legale și personale, incluzând
dreptul la intimitate, drepturile de proprietate intelectuală, libertatea de exprimare și protecția în fața
vorbelor care instigă la ură, discriminare sau violență.
Și toate astea în contextul unui viitor în continuă schimbare.
De aceea e necesar să formăm elevilor, chiar de la vârste mici, atât în învățarea in situ cât și în învățarea
online, acele metacompetențe de care un elev are nevoie în viitor pentru a face față unei lumi volatile după cum
observa prof. Mircea Miclea.3 E vorba de niște competențe pe baza cărora mintea fiecărui om poate să
producă competențele de care el are nevoie peste 5-10-20 de ani.
Metacompetența nr. 1: Autonomie
Școala trebuie să creeze oameni tot mai autonomi, care cu propria minte să poată să înțeleagă
lumea și să facă acțiuni eficiente în lumea respectivă. Mai concret ar însemna, spre exemplu, ca la finalul
liceului elevul are asigurat pachetul de cunoștințe necesar și suficient ca să înțeleagă știința care are loc în
momentul de față, spre exemplu să înțeleagă că ARN-ul nu este un cip care i se bagă în creier când face
un vaccin, să înțeleagă viața economică și socială și să înțeleagă tehnologia.
Metacompetența nr. 2: Disciplina
În afară de autonomie, disciplina este foarte importantă. Sunt studii foarte clare care arată relația
dintre autodisciplină, capacitatea de a-ți impune scopuri și a le urma în ciuda tentațiilor care sunt în jurul
tău. Corelația dintre autodisciplină și reușita în viață este de 0,67, iar relația între IQ și reușită este de 0,32,
adică de la nivelul inteligenței medii în sus contează mult mai mult autodisciplina decât inteligența în
reușita profesională, de aceea acest lucru trebuie dezvoltat foarte riguros. Să începem deci cu trezitul la
timp, cu făcutul patului, cu respectarea regulilor.
Metacompetența nr. 3: Capacitatea de a identifica oportunități
Ea se referă la antreprenoriat, care se referă la capacitatea de a identifica oportunități, spre
exemplu să poți identifica oportunitățile pentru care poți utiliza cunoașterea de la o anumită disciplină pe
care o studiezi.
Metacompetența nr. 4: Gândirea de designer
Gândirea de designer presupune ca din bucățile de cunoaștere pe care le dobândește un elev de la
disciplina x, de la disciplina y, să le combine ca să rezulte ceva care este util, ceva care poate fi folosit
ușor. Acesta este un om care gândește ca un designer.
Deci ce avem noi de făcut, ca formatori de oameni ? Să continuăm să promovăm autonomia în
învățare și disciplina muncii în rândul elevilor. Sunt valori după care ne-am format și noi și pe care trebuie
să le transmitem mai departe. Să continuăm să învățam, să ne depășim condiția de imigranți digitali pentru
a putea cultiva în elevi inteligența digitală . Și mai trebuie să facem ceva, să cerem bază materială/
tehnologie performantă care să ne ofere nouă și elevilor oportunitatea formării unor indivizi perfect
capabili de adaptare la meseriile viitorului.

3

https://www.edupedu.ro/analiza-cele-patru-metacompetente-de-care-un-elev-are-nevoie-in-viitor-pentru-aface-fata-unei-lumi-volatile-mircea-miclea/

1148

CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ!
VALORI ȘI ABILITĂȚI ÎN FAMILIA CONTEMPORANĂ
PROFESOR: GÂRLĂ ALINA-JULIANA
LICEUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU’’, CONSTANȚA
Una din problemele familiei contemporane este educarea copilului. Prin aceasta sintagmă, fiecare
părinte înţelege în mod propriu atitudinea de autoritate şi supunere, dependenţa şi autonomia pe care este
dispus să o acorde copilului său. Părinţii urmăresc să „înarmeze” copilul cu acele atitudini şi
comportamente care să-i permită să se adapteze la anumite situaţii şi să se încadreze în regulile societăţii,
însă mijloacele utilizate în acest scop sunt diferite de la caz la caz, în funcţie de factorii culturali şi sociali,
de calităţile personale ale părinţilor.
Ce valori și abilități să educăm astăzi la copiii noștri pentru a-i pregăti pentru un viitor imprevizibil?
Fără îndoială că nu este deloc ușor să răspundem la această întrebare și să așternem pe hârtie un set
de valori și abilități care, în opinia mea, ar ajuta un om nu doar să supraviețuiască, ci să se bucure de viață
oricum va arăta viitorul. După cum știm din istorie, știința și arta au progresat nu pentru că oamenii au
fost obligați să învețe anumite lucruri, ci pentru că niște oameni au fost cu adevărat pasionați de ceea ce
făceau și, de multe ori, au fost susținuți de părinții care au crezut în ei.
Revenind la subiect, consider că există o serie de valori și abilități pe care este important să le
educăm la copiii noștri pentru a-i pregăti pentru viitor.
O primă abilitate este aceea de a se adapta la noi condiții, la noi realități. Copiii care știu de mici că
niciun aspect al realității nu este bătut în cuie și că viața de mâine poate fi foarte diferită de cea de astăzi
au șanse mai mari să facă față cu bine tuturor schimbărilor prin care vor trece. Pentru aceasta, copiii au
nevoie să aibă punctul de sprijin în interior, astfel încât să nu se atașeze excesiv de imaginea pe care o au
despre realitate, de anumite persoane sau de un anumit statut. ,,Dușmanii” acestei abilități sunt: rigiditatea,
sentimentul că ai dreptate, victimizarea, atașamentele.
O a doua abilitate o reprezintă conștiința evoluției permanente. O persoană care are imaginea clară
a faptului că întreaga viață este un proces de evoluție permanentă, pe toate planurile, va tinde în mod firesc
spre mai mult, însă nu haotic și inconștient, ci organizat și în propriul său ritm. În acest context, e important
să-i ajutăm pe copii să învețe să se organizeze eficient și să-și stabilească priorități. Fiecare dintre noi are
propria sa înțelepciune interioară. Atâta timp cât suntem în contact cu ea, cât ne ascultăm vocea interioară,
este imposibil să greșim. ,,Dușmanii” acestei abilități sunt: atașamentul de rezultat, de obiectiv, trufia,
autosuficiența, conflictul interior.
Iubirea de sine este de asemenea, foarte importantă. Un om care se iubește pe sine dobândește
implicit daruri precum: încrederea în sine (care stă la baza credinței că poate realiza tot ce dorește, tot ce
își propune ca educație și scop profesional), sentimentul că merită să se bucure de viață și de lucrurile
bune și frumoase, sentimentul că este valoros așa cum este, fără să fie nevoie să demonstreze nimănui
nimic, o imagine de sine adecvată, autonomie emoțională, un nivel de maturitate emoțională adecvat
vârstei biologice, respect de sine. ,,Dușmanii” acestei abilități sunt rănile emoționale, relațiile defectuoase
cu părinții. Relația cu părinții este esențială pentru formarea iubirii de sine a copilului. Rănile și traumele
din relația cu părinții urmăresc persoana toată viața, până când decide conștient să lucreze, într-un proces
de terapie, la vindecarea emoțională.
Smerenia a reprezentat și reprezintă o valoare foarte importantă deoarece un om smerit este un om
care știe care este locul său în Univers, în țara lui, la locul lui de muncă, în familia lui, în relațiile sale.
Este un om conștient că fiecare persoană are propria sa valoare unică și are deschiderea să învețe de la
fiecare. Contrar unor percepții, smerenia nu înseamnă a se lăsa călcat în picioare. Smerenia înseamnă acel
echilibru sufletesc pe care îl trăiește o persoană suficientă sie însăși, care nu simte nevoia de a demonstra
nimic, nici de a se simți valoroasă doar dacă este mai mult sau mai puțin decât altcineva. ,,Dușmanii”
acestei abilități sunt: trufia, tendința de a umili alte persoane pentru a te simți superior, tendința de a te
autoînvinovăți sau de a spune că nu ești în stare de nimic pentru a te simți inferior.
O altă abilitate importantă o reprezintă gestionarea gândurilor și a emoțiilor. Gândurile și emoțiile
sunt produsele părților noastre, cea rațională și cea emoțională. Atunci când gândurile sunt în acord cu
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emoțiile, ele încep să se întrețină unele pe altele și sunt destul de dificil de oprit pentru o persoană
neantrenată. Uneori, oamenii ajung în cercuri vicioase de gânduri și emoții care întrețin mentalitatea de
victimă, furia, frica, tipare relaționale toxice, tipare de comportament abuzive sau autodistructive, eșecul
în relații, profesional sau financiar, singurătatea, sărăcia, dependența de muncă, de alcool, de fumat, de
substanțe. Acestea sunt doar câteva motive pentru care este esențial să învățăm copiii să-și gestioneze
gândurile și emoțiile.
Inteligența emoțională reprezintă abilitatea unui individ de a opera și de a recunoaște propriile
emoții, dar și pe ale celorlalți, utilizând informațiile emoționale cu scopul de a gestiona relațiile
interpersonale într-un mod empatic și eficient. Ea este cea care asigură succesul persoanei în orice își
propune. ,,Dușmanii” acestei abilități sunt imaturitatea emoțională, victimizarea, tiparele emoționale
defectuoase preluate de la părinți.
Autoobservarea este o abilitate esențială pentru vindecarea emoțională, descoperirea tiparelor
toxice, eliminarea lor și, în general, pentru evoluția personală. Odată ce individul începe să-și observe
comportamentul, emoțiile, gândurile, devine conștient de sine, începe să iasă din hipnoza cotidiană, pune
stop pilotului automat și preia controlul asupra vieții sale. Așa începe viața conștientă. ,,Dușmanii” acestei
abilități sunt: autojudecata, tiparele mentale și emoționale, obiceiurile cotidiene.
Comunicarea eficientă și abilitatea de a comunica eficient înseamnă că individul nu trebuie să
accepte tot ce i se spune, nu trebuie să rămână cu lucruri nespuse, trebuie să învețe să comunice lucrurile
neplăcute fără să rănească, într-o formă în care să ajute la depășirea conflictului, astfel încât relația cu
persoana respectivă să se îmbunătățească. Totodată individul trebuie să manifeste empatie față de trăirile
celuilalt, să știe cum să construiască relații profunde, sincere, autentice. Abilitatea de a comunica eficient
îi va asigura copilului relații împlinitoare în toate domeniile vieții sale și liniște sufletească. ,,Dușmanii”
acestei abilități sunt: modelele de comunicare ineficientă sau chiar toxică, distructivă învățate din familie,
rigiditatea mentală.
Prin urmare, consider că o persoană care are aceste valori și are dezvoltate aceste abilități își va trăi
propria viață împlinită indiferent cum arată realitatea din jurul său, la care se va adapta de fiecare dată
când va fi necesar.
În concluzie, având iubire de sine, încredere în sine, gestionându-și eficient emoțiile și gândurile,
fiind smeriți, autoobservându-se și adaptându-se permanent, conștienți că după o etapă urmează o altă
etapă a evoluției și comunicând eficient, cred că ai noștri copii au toate șansele să fie împliniți și fericiți
în realitatea din viitor.
BIBLIOGRAFIE:
1. Negovan, V., (2003), ,,Introducere în psihologia educaţiei”, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
2. Sălăvăstru, D., (2004), ,,Psihologia educaţiei”, Editura Polirom, Iaşi.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
MATERIAL REALIZAT DE
PROFESOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA,
RAMONA GAȚA, ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 49
,,Stejarul crește numai unde-i pământul bun...” Mihai Eminescu
Responsabilitatea părinților este majoră,întrucât aceștia oferă primele repere de educație
comportamentală și civică.Pentru a se dezvolta frumos,părinții trebuie să-i insufle copilului lecții esențiale
despre disciplină,valori și principii.
Bunele maniere îi conferă copilului pilonii necesari în societate.Mai presus de orice lecție verbală
este exemplul pe care îl oferi.Un copil ,,bine crescut”își respectă partenerii de joacă,înțelege și se
conformează regulilor jocului specifice vârstei.O bună creștere implică cunoașterea și aplicarea regulilor
nescrise ale lumii în care trăim.Nu încălcăm drepturile celorlalți prin afirmarea drepturilor
noastre.Educația,bunele maniere,regulile morale sunt cheia de adaptare a copilului în societate.
De asemenea,relația afectivă cu părinții reprezintă fundamentul formării unui comportament
adecvat.Dragostea cu care părinții își inconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte,să aibă încredere
în propriile forțe.Copilul care se simte apreciat de părinți percepe în mod pozitiv regulile transmise de
aceștia.
Părinții sunt primii educatori,primii cu care interacționează din prima zi.Familia este modelul pe
care copilul îl imită,modul de viață al familiei este principala călăuză în viață a copilului,acesta fiind
însușit puternic în anii copilăriei.Familia joacă rolul fundamental în formarea viitorului adult.Este esențial
ca familia să petreacă cât mai mult timp de calitate cu propriul copil,în care acesta și dorințele sale să fie
în centrul atenției.Copilul trebuie să știe că este iubit și respectat.Valorile din familie vor fi baza educației
lui pe tot parcursul vieții și îl vor defini ca om.Dacă familia se bazează pe iubire și respect,copilul va urma
întocmai acest model.Copilul este oglinda familiei din care provine,oglinda celor dobândite în cei șapte
ani de acasă.Exemplele bune din familie vor influența în mare măsură comportarea lui psihică.Părinții pot
da copiilor diverse activități casnice,acestea având valoare educativă.S-a constatat în timp că elevii care
sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor familiei au rezultate mult mai bune la școală față de
copiii ai căror părinți lucrează f.mult și nu petrec suficient timp cu aceștia.
In plus,părinții au menirea de a le forma copiilor conștiința,caracterul,voința,personalitatea și simțul
responsabil.Familia creează condițiile dezvoltării fizice,emoționale,intelectuale și modelează caracterul
copilului,simțul moral și estetic.La vârsta școlară,familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru
lectură,să-i îndrume spre cărțile potrivite,să le ofere un exemplu citind frecvent,să le încurajeze
creativitatea.Părinții trebuie să fie primii mentori în educația artistic-estetică,în comprehensiunea
valențelor spirituale ale omenirii.Părinții trebuie să realizeze primul contact al copilului cu o viziune
asupra sensului vieții,cu frumusețile naturii și cu specificul național,cu operele de artă.
Familia este nucleul în care copilul se formează ca om.Părinții trebuie să dea dovadă de moralitate
ireproșabilă,de integritate și educație aleasă,fiind formatorii acestei generații,copiii fiind inspirați de
valorile care le guvernează viața.Viața de familie este o,,sală”înzestrată cu formidabile proprietăți
acustice.Un rol important îl are mama în educația copilului.J.J.Rousseau,,Prima educație are cea mai mare
importanță și această primă educație aparține incontestabil femeilor.P.F.Lesgaft în cartea sa,, Educația
familială a copilului”a văzut sarcina principală a părinților crearea de condiții în familie care să le permită
copiilor să se dezvolte liber și armonios ,să participe activ la activitățile adulților.Potrivit acestuia,educația
familială corect oferită ar trebui să creeze un tip normal de copil, să păstreze și să-și dezvolte calitățile
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cele mai valoroase,sensibilitate la tot ce este în jurul tău,inițiativă,sinceritate,interes pentru
cunoaștere.Mediul familial este primul mediu educativ și socializator pe care îl cunoaște copilul și a cărui
influență marchează esențial dezvoltarea copilului.Familia creează o anumită matrice existențială,un stil
comportamental care se imprimă asupra întregii evoluții a copilului.
Zestrea de echilibru relațional pe care copilul o moștenește din tiparul reprezentat de familia sa este
cea mai sigură investiție pe tărâmul viitoarei lui personalități.
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA
PROF. COSTELA RENATA GAVRILĂ
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,SFANTUL NICOLAE,,
COM. VANATORI, JUD. GALAȚI
,,Sădește un gând și vei culege o acțiune; Sădește o acțiune și vei culege un obicei; Sădește un obicei
și vei culege un caracter; Sădește un caracter și vei culege un destin.” - Samuel Smiles
Pedagogia este știința care studiază fenomenul educațional cu toate implicațiile sale asupra formării
personalității umane în vederea integrării sale în viața socială. Urmărind integrarea omului în societate,
educația se preocupă, în aceeași măsură, de formarea personalității care va permite fiecărui om să
asimileze în mod creator realizările sociale.
Atât educația cât și familia trebuie să urmărească același scop: formarea personalității copiilor în
vederea integrării sale în viața socială. Baza formării unui comportament corespunzător al copilului,
învățarea unor valori morale se realizează în primul rând în familie. Am putea spune că indiferența familiei
față de însușirea de către propiul copil al unor valori morale, pozitive, este o crimă. Educația, bunele
maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat se va descurca
mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă.
Dar educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de câțiva factori: relația afectivă dintre copil
și părinți, specificul de dezvoltare al copilului, valorile pe care se bazează familia și pe care le transmite
copilului, așa cum spunea psihologul Oana Maria Udrea.
Părinții sunt modele pentru copil. Va fi ineficient să atragem atenția copilului să nu mai țipe spre
exemplu, dacă acesta aude frecvent certuri în familie. Deasemenea cea mai prețioasă recompensă pentru
copil nu este cea materială, ci exprimarea mulțumirii și bucuriei pe care părintele i le arată când face o
faptă bună.
,,Copiii devin ceea ce le spunem noi că sunt”. Larry Fields.
Modul în care ne creștem copiii, contribuie la formarea concepției acestora despre ei înșiși. Acest
aspect este de o importanță enormă. Copiii reprezintă viitorul, iar viitorul lumii depinde de concepția pe
care o au aceștia despre ei înșiși. Toate opțiunile lor depind de viziunea lor asupra propriilor lor persoane.
Copiii sunt foarte drăgălași, plini de energie dar uneori obositori. Să te ocupi de educarea lor poate
fi o plăcere, dar de multe ori poate fi dificil. Există momente când te simți depășit de situație și nu găsești
soluții privind comportamentul inacceptabil al copilului.
De o importanță deosebită este și faptul ca părintele să se gândească serios și la alte modalități mult
mai eficiente de a-și pedepsi copilul, în afara pedepsei fizice și anume izolarea copilului sau confiscarea
unui lucru care îi place acestuia. Părintele poate să fixeze la copil comportamentul dorit oferindu-i
recompense ( o mângâiere pe cap, un pupic sau chiar un semn stabilit de comun acord cu copilul - a ridica
degetul mare de la mână, ,,ceva bun” etc).
Îndrumarea pozitivă e mai plăcută și te ajută să îți atingi mai repede scopul decât cea negativă.
Lăudând și acordând atenție copilului avem mai mult succes decât certându-l și pedepsindu-l. Dacă
îndrumăm copilul în mod pozitiv, atunci acesta capătă o mai mare încredere în sine.
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 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
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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.
Bibiliografie:
Emilia Ioan, Cei șapte ani de-acasă, Editura Didactică și Pedagogică, 2002
Elena Bonchiș, Familia și rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, 2011
Bakker I, Janssen H ,Procedee de îmbunătățire a comunicării între părinți și copii, București, 1998.
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ROLUL ȘI FUNCȚIILE EDUCATIVE ALE FAMILIEI
PROFESOR EDUCATOR: MIHAELA GAVRILEAN
CSEI”SF.ANDREI” GURA HUMORULUI
„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 învățam cum să se adapteze.”
Maria Montessori
Educaţia rezidă într-un ansamblu de acţiuni desfăşurate în mod deliberat într-o societate, în vederea
transmiterii şi formării la noile generaţii a experienţei de viaţă, a cunoştinţelor şi valorilor acumulate de
omenire până la acest moment. Familia este prima instituţie socială care se ocupă de educarea copiilor şi
a tinerilor iar de calitatea acestei educaţii depinde deseori întreaga evoluţie ulterioară a individului. În
copilărie trebuie asigurate condiţii necesare procesului de „umanizare” a individului, de asimilare a naturii
sale umane. Copilul se va umaniza în funcţie de relaţiile socio-afective şi de formele de cultură pe care i
le prezintă mediul familial. Familia îi propune copilului şi modelele umane pe care el le va imita dar de
care în acelaşi timp se va şi diferenţia. Sprijinindu-se pe strânsele relaţii interpersonale şi pe dependenţa
afectivă şi materială care-i leagă pe toţi membrii săi, familia are funcţie reglatoare, socializatoare şi
individualizatoare.
În perioada micii copilării, prin interdicţiile impuse de către părinţi copiilor, se asigură reglarea
comportamentului. Apoi, treptat, prin identificarea cu părinţii copilul preia şi interiorizează interdicţiile
atitudinile acestora, ajungând să evite acţiunile nepermise, nu numai de teama pedepsei, ci şi pentru faptul
că el însuşi a ajuns să considere respectivele acţiuni ca nepermise. Copilul trebuie să simtă că legea există
atât pentru cei mari, cât şi pentru cei mici, că trebuie să se conformeze anumitor reguli.
Familia este prima şi cea mai importantă şcoală a relaţiilor interpersonale, fiind totodată şi un loc
de individualizare a personalităţii în formare a copilului. Mediul familial joacă un rol important în
achiziţionarea treptată de către individ a coerenţei personale. Prin diferenţele pe care le înmănunchiază,
familia îi dă copilului cele mai mari şanse de a se defini pe sine, punându-i în acelaşi timp la dispoziţie
modelele la care să se poată referi.
Rolul tatălui, ca de altfel şi al mamei, constă mai ales în a reprezenta pentru copil un model prin
metodele educaţionale pe care le promovează într-un climat socio-afectiv tonifiant şi coerent, astfel încât
să constituie un suport necesar pentru integrarea socială. Tatăl este un mediator între copil şi societate şi
tocmai de aceea este important ca el să ofere imaginea unei bune adaptări sociale. Pentru ca cerinţele şi
regulile impuse de tată să fie respectate, ele trebuie să fie ferme, fără însă ca tatăl să aibă o atitudine
„tiranică” faţă de copil. Pe toată durata copilăriei, şi nu numai, mama rămâne un „pivot” al vieţii copilului.
Ca membru al familiei, copilul trebuie să fie iubit, să fie izvor de mulţumire şi de bucurii pentru părinţi,
să fie condus şi îndrumat.
Familia constituie o adevărată şcoală a sentimentelor. Se poate spune că în familie trebuie să se
desfăşoare în condiţii optime, variate şi continue, acţiuni şi reacţii reciproce care să asigure socializarea
şi individualizarea copilului. Un instrument de socializare deosebit de important îl constituie autoritatea
părinţilor care trebuie să fie o modalitate de ghidare a conduitei copilului. Autoritatea părinţilor, exercitată
flexibil, prin metode şi procedee disciplinare adecvate fiecărui caz şi fiecărei situaţii, constituie o
adevărată temelie a autocontrolului şi autoreglării conduitei la care va ajunge treptat copilul în etapele
următoare ale dezvoltării sale psiho-sociale.
Educaţia în familie nu constituie un scop în sine, ci ea urmăreşte formarea unei personalităţi robuste,
armonioase, care să se poată integra în societate cât mai plenar. Când familia nu-şi îndeplineşte funcţia
fundamentală de securizare, respectiv de formare şi consolidare a sentimentului de siguranţă la copil, este
clar că rolul socializator al familiei s-a alterat.
Absenţa oricărui dintre elementele de siguranţă duce în mod cert la o perturbare a formării
personalităţii armonioase a copilului şi provoacă reacţii comportamentale în general nocive şi adesea
durabile.
• Conceptul de educaţie familială
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Conceptul de educaţie familială şi-a lărgit treptat sfera fără să afecteze prioritatea acordată
raportului părinţi – copii spre înţelesul actual de „ansamblul funcţionării familiale” în raport cu educaţia.
În sens larg, conceptul de educaţie familială se referă la activităţile desfăşurate de părinţi în vederea
educării copiilor lor, activitate de intervenţie socială în scopul pregătirii, sprijinirii sau suplinirii părinţilor
în activitatea lor de educare a copiilor, activitate de cercetare ştiinţifică şi de învăţare, având ca obiect
educaţia familială.
În sens restrâns, educaţia familială vizează „ansamblul legăturilor sociale pe care le experimentează
copilul în şi prin familia sa de origine, este procesul de (auto) identificare şi (auto) diferenţiere a copiilor
în raportul lor cu părinţii şi fraţii.
Dacă pedagogii şi psihologii utilizează termenul de „educaţie familială”, sociologii preferă să
vorbească despre „strategii educative ale familiei”, pentru a evidenţia caracterul regulat, coerent al
acţiunii care are aparenţa unui demers raţional şi conştient. Acest ultim concept permite dezvăluirea
finalităţilor, conţinuturile (valori, atitudini), metode, procedee educative care îi au ca protagonişti pe
membrii familiei (părinţi, copii) în condiţiile realizării educaţiei familiale ca „pedagogie implicită”, nu ca
„pedagogie explicită”.
Educaţia în familie reprezintă amsamblul influenţelor exercitate în familie asupra copiilor în
vederea formării lor pentru viaţă şi are ca obiectiv dezvoltarea fizică, educarea intelectuală, spirituală,
morală, religioasă, etică, estetică, civică, etc
Bibliografie:
Parteneriat în educaţie”, Adina Băran Pescaru, Editura Aramis
Dicţionar de psihologie”, Paul Popescu Neveanu, Editura Albatros, Bucureşti, 1978
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ARMONIA ÎN FAMILIE- FACTOR IMPORTANT ÎN EDUCAȚIA
COPILULUI
PROF. INV. PREȘCOLAR, GEANTA MARIANA
G.P.P. TIC PITIC- HARȘOVA, JUD. C-ȚA
Pe tot parcursul existenței sale, omul parcurge transformări ce se concretizează în evoluția sa
psihologică.
Familia reprezintă primul model al copilului. Ambii părinți asigură sentimentul de confort și
securitate pentru copil. Dar, din nefericire, în multe cazuri este o ,,ambianță’’ frământată de tensiuni
familiale, lipsă de afecțiune, cu conflicte care pot genera acte de opoziție sau chiar violență. Aceste stări
duc la reacții de inadaptare ale copiilor în grădiniță, la stări de frustrare și dezechilibru afectiv.
Învățământul preșcolar actual urmărește abordarea integrală a copilului și a educatiei sale,
nediscriminarea educației, implicarea familiei și a comunității în educația copilului, ca premiză a
promovarii unei bune colaborări educatoare-familie.
Ideea ce trebuie subliniată, este aceea a rolului covârșitor pe care îl are familia în a-i cultiva copilului
forțele adaptative, cunoștințele minime sociale de adaptare, de acceptare și interacțiune cu semenii.
Părinții trebuie să folosească toate mijloacele pe care societatea de astăzi le oferă pentru a se
desprinde de obiceiurile, mentalitățile și prejudecățile învechite și a înlesni științei să pătrundă în viața de
familie.
Prin intermediul comunicării directe, copilul asimilează un volum de cunoștințe și deprinderi
formate din familie, deprinderi ce vor constitui baza derulării procesului instructiv-educativ, dar, în același
timp, se pot întoarce în familie cu noi achiziții și deprinderi, adăugate, ce vor deveni ,ulterior, abilități.
Este știut că unul este comportamentul copilului acasă și altul în grădiniță. Problemele existente în
viața de familie sunt numeroase și complexe; lipsa banilor, atmosfera tensionată ce ajunge adesea la
violență și situații critice, generate de nivelul cultural scăzut și de educație a părinților. Toate acestea
conduc la problemele de educație și dezvoltare a copiilor.
În cele mai multe cazuri, părinții cer copiilor să fie total supuși adulților. Astfel, copiii sunt lipsiți
de dreptul de a alege și de exercițiul opțiunii libere. În aceste cazuri, copiii refuză să accepte subordonarea
și, pentru ,majoritatea părinților, sunt considerați ,,copii problemă’’, îi etichetează, uneori cu voce tare,
ceea ce determină copilul să se comporte ca atare ( ,,așa zice mama’’).
De cele mai multe ori, când copilul are un comportament inacceptabil pentru părinte, sau când
copilul nu ascultă de observația pe care părintele o face, părinții consideră educația ca fiind foarte dificilă,
se simt depășiți și nu știu cum să se poarte cu propriul copil.
Părinții uită că ei sunt cele mai importante persoane din viața copilului, că dragostea îi leagă
necondiționat și ca este foarte important să ne acceptăm unii pe alții, fără a da o importanță deosebită unei
întâmplari izolate, că permisivitatea și căldura afectivă față de copii conduc la manifestări
comportamentale pozitive din partea copilului.
Pentru buna sa dezvoltare este bine să i se ofere copilului un cadru de viață pe măsura sa, piesa
principală fiind mama sa, cea care îi asigură calmul, securitatea și ambianța optimă. De aceea,mama, ca
sursă de securitate și de mulțumire, ne apare cu adevărat ca inițiatoare pentru viață, la început pe un plan
esențial, instinctul afectiv; contactul copilului cu universul se realizează prin intermediul mamei.
Este foarte important să nu fim plini de restricții, să nu respingem copilul, să separăm faptele bune
de cele rele prin explicații cu voce caldă și să nu manifestăm niciodată indiferență față de copil.
Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambianța și climatul acesteia,
se adresa părinților ,,Nu trebuie să faceți în fața copilului nimic din ce nu vreți să imite. Dacă vaă scapă o
vorbă sau săvârșiți vreo faptă pe care i-ati prezentat-o drept greșeală c ând a comis-o, el cu siguranță se
va apăra invocând exemplul dat de d-voastră și se va pune în asemenea măsură la adăpostul acestui
exemplu, încât cu greu vă veți putea atinge de el pentru a-i îndrepta cum trebuie greșeala’’.
,,Să-i transmiți valorile și normele etice ale societății. Să-i dovedești că trebuie să trăiască în dragoste
și armonie cu cei din jurul său. Să trăiască în cinste, în adevăîr, respectând bunurile, convingerile și
sentimentele altora. Să crească și să simtă tot timpul comunitatea ,,mamă-copil-tată’’.
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NU UITAȚI SĂ FIȚI UN MODEL PENTRU COPILUL DUMNEAVOASTRĂ!
BIBLIOGRAFIE:
1. Stern,H.H, ,,Educația părinților în lume’’, Editura Didactică și Pedagogică.
2. Ecouri educaționale’’,nr.3/2007,pag.47,MEC-ISJ –C-ȚA
3. INNA BEKKER; HANS, JANSSEN, ,,Educăm așa!’’,2001,bucurești

1158

PRIMII 7 ANI DE VIAȚA INSEAMNA CU ADEVARAT TOTUL?
PROFESOR INV. PRIMAR,
MASTER ÎN CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ
GECZI ADINA-ELENA
Există, în România, o expresie comună (nu argotică) care
pare puțin ciudată la început - 7 ani de acasă, pentru că înseamnă
literalmente „șapte ani acasă”. Ce înseamnă? Chiar și astăzi, un
copil în mod legal nu trebuie să meargă la școală (cu normă
întreagă, clasa I) până la vârsta de șapte ani. Asta deoarece copilul
ar trebui să fie acasă, învățând cum să acționeze corect. În esență,
pentru tot ce îi poți certa mai târziu pentru că nu fac „corect” este
ceea ce trebuia să fi învățat în acei 7 ani - maniere, politețe, aspect
și comportament „adecvat”. Prin urmare, a spune că cineva nu are
7 ani de acasă echivalează cu a spune că este nepoliticos, prost
educat și slab crescut în copilărie. Expresia „7 ani de acasă”
înseamnă, prin urmare, ceva de genul „comportament adecvat” și
oricine este nepoliticos sau necinstit nu „are” cei șapte ani de acasă,
adică pregătirea adecvată și, prin urmare, este nevoie de o ”certare adecvată”.
Când vine vorba de dezvoltarea copilului, s-a spus că cele mai importante etape din viața unui copil
au loc până la vârsta de 7 ani. De fapt, marele filosof grec, Aristotel, a spus odată: „Dă-mi un copil până
la vârsta de 7 ani și-ți voi arăta omul." Ca părinte, luarea acestei teorii în inimă poate provoca valuri de
anxietate. Sănătatea cognitivă și psihologică generală a fiicei mele/fiului meu, a fost determinată cu
adevărat în primele 2.555 de zile de existență? Dar, la fel ca stilurile parentale, teoriile dezvoltării copilului
pot deveni și vechi și respinse. De exemplu, în anii 1940 și 50, sursa de încredere, medicii pediatri credeau
că hrana pentru copii a fost mai bună decât alăptarea lor. Și nu cu mult timp în urmă, medicii au crezut că
părinții își vor „strica” copiii ținându-i prea mult. Astăzi, ambele teorii au fost actualizate. Având în vedere
aceste fapte, trebuie să ne întrebăm dacă o cercetare recentă susține ipoteza lui Aristotel. Cu alte cuvinte,
există un manual pentru părinți care să asigure succesul și fericirea viitoare a copiilor noștri?
La fel ca multe aspecte ale părinților, răspunsul nu este alb sau negru. În timp ce crearea unui mediu
sigur pentru copiii noștri este esențială, condițiile imperfecte, cum ar fi traumatismul timpuriu, boala sau
rănirea, nu determină neapărat întreaga bunăstare a copilului nostru. Așadar, primii șapte ani de viață s-ar
putea să nu însemne totul, cel puțin nu într-un mod finit - dar studiile arată că acești șapte ani dețin o
anumită importanță în dezvoltarea abilităților sociale ale copilului dumneavoastră.
În primii ani de viață, creierul își dezvoltă rapid sistemul de cartografiere
Datele de la Universitatea Harvard arată că creierul se dezvoltă rapid în primii ani de viață. Înainte
ca copiii să împlinească 3 ani, ei formează deja 1 milion de conexiuni neuronale în fiecare minut. Aceste
legături devin sistemul de cartografiere al creierului, format dintr-o combinație de natură și îngrijire, în
special interacțiuni „plâns și servire”. În primul an de viață al bebelușului, strigătele sunt semnale
obișnuite pentru îngrijirea copilului. Interacțiunea de plâns și servire este atunci când îngrijitorul răspunde
la plânsul bebelușului hrănindu-l, schimbându-i scutecul sau lăsându-l să doarmă. Cu toate acestea, pe
măsură ce sugarii devin mici, interacțiunile de plâns și servire pot fi exprimate și prin jocuri de încredere.
Aceste interacțiuni le spun copiilor că sunteți atent și sunteți implicat în ceea ce încearcă să spună. Poate
sta la baza modului în care un copil învață normele sociale, abilitățile de comunicare și relaționări
interioare și exterioare.
În copilărie, fiicei mele îi plăcea să joace un joc în care stingea luminile și spunea „Du-te la
culcare!” Închideam ochii și mă așezam pe canapea, făcând-o să chicotească. Apoi mi-ar porunci să mă
trezesc. Răspunsurile mele au fost valabile, iar interacțiunea noastră înainte și înapoi a devenit inima
jocului. „Știm din neuroștiințe că neuronii care trag împreună, se conectează”, spune Hilary Jacobs
Hendel, psihoterapeut specializat în atașament și traume. „Conexiunile neuronale sunt ca rădăcinile unui
copac, fundamentul din care are loc toată creșterea”, spune ea. Acest lucru face să pară că factorii stresanți
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ai vieții - cum ar fi grijile financiare, luptele de relație și boala - vor avea un impact grav asupra dezvoltării
copilului dvs., mai ales dacă vă întrerup serviciul și vă vor întoarce interacțiunile. Dar, deși teama că un
program de lucru excesiv de încărcat sau că distragerea atenției smartphone-urilor poate provoca efecte
durabile, negative pot fi o preocupare, nu fac din nimeni un părinte rău.
Lipsa unor repere ocazionale de servire și returnare nu va împiedica dezvoltarea creierului copilului
nostru. Acest lucru se datorează faptului că momentele „ratate” intermitente nu devin întotdeauna tipare
disfuncționale. Dar pentru părinții care au stresuri de viață continue, este important să nu neglijați
angajarea cu copiii dvs. în acești ani de început. Instrumente de învățare precum mindfulness pot ajuta
părinții să devină mai „prezenți” împreună cu copiii lor.
Acordând atenție momentului prezent și limitând distragerile zilnice, atenția noastră va avea un
timp mai ușor de observat solicitările de conectare ale copilului nostru. Exercitarea acestei conștientizări
este o abilitate importantă: interacțiunile de servire și returnare pot afecta stilul de atașament al unui copil,
afectând modul în care dezvoltă relațiile viitoare.
Stilurile de atașament afectează modul în care se dezvoltă relații viitoare
Stilurile de atașament sunt o altă parte crucială a dezvoltării copilului. Ele provin din activitatea
psihologului Mary Ainsworth. În 1969, Ainsworth a efectuat cercetări cunoscute ca „situația ciudată”. Ea
a observat cum au reacționat bebelușii când mama lor a părăsit camera, precum și cum au răspuns când sa întors. Pe baza observațiilor sale, a concluzionat că există patru stiluri de atașament pe care le pot avea
copiii: sigur, anxios-nesigur, anxios-evitant, dezorganizat
Ainsworth a descoperit că, copiii în siguranță se simt necăjiți când îngrijitorul lor pleacă, dar
mângâiați la întoarcere. Pe de altă parte, copiii cu anxietate nesigură devin supărați înainte ca îngrijitorul
să plece și ”lipicioși” când se întorc. Copiii care evită anxietatea nu sunt supărați de absența îngrijitorului
lor și nici nu sunt încântați când intră în cameră. Apoi, există atașament dezorganizat. Acest lucru se aplică
copiilor care sunt abuzați fizic și emoțional. Atașamentul dezorganizat face dificilă simțirea mângâierii
copiilor de către îngrijitori - chiar și atunci când îngrijitorii nu sunt dăunători.
„Dacă părinții sunt suficient de buni, îngrijind și acordându-le copiilor lor 30% din timp, copilul
dezvoltă un atașament sigur”, spune Hendel. Ea adaugă: „Atașamentul este reziliența pentru a face față
provocărilor vieții”. Și atașamentul sigur este stilul ideal.
Copiii atașați în siguranță se pot simți triști când părinții pleacă, dar pot rămâne mângâiați de alți
îngrijitori. De asemenea, sunt încântați când părinții se întorc, arătând că își dau seama că relațiile sunt de
încredere și sigure. Pe măsură ce cresc, copiii atașați în siguranță se bazează pe relații cu părinții, profesorii
și prietenii pentru îndrumare. Ei văd aceste interacțiuni ca locuri „sigure” în care nevoile lor sunt
satisfăcute. Stilurile de atașament sunt stabilite la începutul vieții și pot afecta satisfacția relației unei
persoane la vârsta adultă. De exemplu, adulții ai căror părinți au avut grijă de nevoile lor de siguranță,
oferind hrană și adăpost, dar și-au neglijat nevoile emoționale, sunt mai predispuși să dezvolte un stil de
atașament care evită anxietatea. Acești adulți se tem adesea de prea mult contact strâns și chiar pot
„respinge” pe alții pentru a se proteja de durere. Adulții cu anxietate nesigură se pot teme de abandon,
făcându-i hipersensibili la respingere.
Până la vârsta de 7 ani, copiii ”pun piesele împreună”
În timp ce primii șapte ani nu determină fericirea unui copil pentru viață, creierul în creștere rapidă
stabilește o bază solidă pentru modul în care comunică și interacționează cu lumea prin procesarea
modului în care se reacționează la nevoile lor. Până când copiii ajung la prima sau a doua sursă de
încredere, încep să se separe de îngrijitorii primari, făcându-și prietenii. De asemenea, încep să tânjească
după acceptarea colegilor și sunt mai bine pregătiți să vorbească despre sentimentele lor. La 7 ani, elevii
reușesc să-și verbalizeze dorința de a găsi un prieten bun. De asemenea, încep să pună la punct concepte
ca o modalitate de a-și exprima sentimentele.
De exemplu, nepoate mea, m-a numit odată „spargătoare de inimă” pentru că am refuzat să îi dau
bomboane după școală. Când i-am cerut să definească „spargerea inimii”, ea a răspuns cu exactitate: „Este
cineva care îți rănește sentimentele, deoarece nu îți oferă ceea ce vrei tu”.
Copiii de șapte ani pot, de asemenea, să înțeleagă mai profund informațiile care îi înconjoară. Este
posibil să poată vorbi în metaforă, reflectând abilitatea de a gândi mai larg. O elevă m-a întrebat odată
inocent: „Când va înceta ploaia să danseze?” În mintea ei, mișcarea picăturilor de ploaie semăna cu
mișcările de dans.
Este suficient de bun?
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S-ar putea să nu pară aspirațional, dar creșterea părinților „suficient de bună” - adică
satisfacerea nevoilor fizice și emoționale ale copiilor noștri prin prepararea meselor, băgarea lor în
pat în fiecare seară, răspuns la semne de suferință și bucurarea momentelor de încântare - poate
ajuta copiii să dezvolte conexiuni neuronale sănătoase. Și acesta este ceea ce ajută la construirea
unui stil de atașament sigur și îi ajută pe copii să îndeplinească repede etapele de dezvoltare. Ca
mamă, ca fiică, ca tată, ca fiu - în multe privințe, aceste cuvinte vechi sunt la fel de adevărate ca ale
lui Aristotel.
Ca părinți, nu putem controla fiecare aspect al bunăstării copilului nostru. Dar ceea ce putem face
este să-i pregătim pentru succes prin angajarea cu ei ca un adult de încredere. Le putem arăta cum
gestionăm sentimentele mari, astfel încât atunci când își experimentează propriile relații eșuate, divorțul
sau stresul la locul de muncă, să se poată gândi la modul în care au reacționat mama sau tata când erau
tineri.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR GEISZT ERIKA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SIGHETU MARMAȚIEI, JUD. MARAMUREȘ
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. Deoarece 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
Ambivalența afectivă manifestată fie prin:
- acordare neechilibrată a afectiunii din partea celor doi părinţi (când unul îl ceartă, celălalt îl apără)
- neconcordanţa dintre mesaje - double bind - (părintele îi spune copilului că-l iubeşte, dar nu o şi
demonstrează)
Indiferenţa afectivă manifestată prin:
- deprivare maternă / paternă prin divorţ
- absenţa afectivă a părintelui (deşi prezent fizic, părintele nu reprezintă un sprijin afectiv pentru
copil)
Experimentele realizate de cercetătorul psiholog E.B. Hurlock au demonstrat că cea mai bună
metodă de susţinere afectivă şi stimulare motivaţională este lauda, încurajarea, în timp ce cearta, bătaia,
critica dacă sunt continue se soldează cu destructurări ale personalităţii, chiar cu nesupunere în faţa
autorităţii, iar cea mai dureroasă formă de raportare la succesul şi eşecul adolescenţilor este nepăsarea,
ignorarea, pentru că aceasta nu determină trăiri psihice afective pozitive sau negative şi se soldează cu
sentimentul izolării şi nepăsării.
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 asipra 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 sunt:
• asigurarea subzistenţei şi educaţiei
• 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
responsabilităţi
• 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.
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• 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.)
Adolescenţa este cea mai dinamică etapă a dezvoltării umane. Nu este nici prin natura, nici prin
factorii ei constituenţi o perioadă de criză, dar, lipsa unor influenţe educative pozitive, ar putea deveni o
perioadă de criză. Adolescentul este de fapt oglinda familiei.
În continuare prezint câteva caracteristici ale adolescenţilor, importante fiind şi prin sugestiile
educative sugerate. Specialiştii consideră că principalele temeri ale adolescenţilor sunt:
• teama de a nu fi luat în seamă, de a fi considerat încă mic, de a nu fi suficient apreciat - în acest
sens se sugerează încredinţarea unor responsabilităţi şi sprijinirea iniţiativelor adolescenţilor de către
părinţi;
• teama de a nu fi înţeles, de a fi ridiculizat, marginalizat, repezit - se sugerează susţinerea unor
dialoguri deschise, sincere, cu confidenţe reciproce;
• teama de a nu fi pedepsit pentru că nu a răspuns exigenţelor adultului - se sugerează un
comportament lin de tact, răbdare din partea părinţilor, iar intervenţiile punitive să fie făcute doar în cazul
abaterilor repetate şi majore;
• teama de a nu se cunoaşte prea bine, de a nu şti încă cine este, aceasta putând determina fie
subaprecierea, fie supraaprecierea - în aceste cazuri se sugerează consultarea unui specialist - psiholog pentru evaluarea capacităţilor şi asistarea procesului de autocunoaştere, important fiind ca părinţii să nuşi impună propriile dorinţe cu orice preţ, mai ales dacă acestea nu coincid cu aptitudinile şi interesele
adolescentului;
• teama de banal, obişnuit, tradiţional - în acest caz fiind recomandată stimularea, antrenarea şi
educarea creativităţii prin încurajarea şi descoperirea pasiunilor.
Pentru a asigura climatul afectiv optim în familie aplicaţi consecvent următoarele sugestii:
ÎN FIECARE ZI O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ:
Spuneţi „TE IUBESC” • urmaţi o activitate de interes comun împreună;
• sărutaţi-i înainte de culcare; • găsiţi posibilităţi de a rămâne singur cu copilul; • îmbrăţişaţi-l; •
petreceţi o seară doar cu familia;
• învăţaţi-i autodisciplina (ordine, etc.);
• râdeţi împreună cu ei; • faceți o recapitulare a lecţiilor cu copilul;
• verificaţi-le lecţiile;
• limitaţi-le timpul petrecut în faţa televizorului;
• asiguraţi-vă că mănâncă bine; • jucaţi un joc împreună;
• învăţaţi-i bunătatea prin exemple; • ajutaţi copiii să facă o faptă bună, dar anonimă;
• spuneţi „Mulţumesc” când vă oferă ceva;
DE CÂTEVA ORI PE LUNĂ: O DATĂ PE LUNĂ:
• reamintiţi reuşitele şi recompensele; • reamintiţi ce înseamnă familia pentru dumneavoastră;
• învăţaţi-i o ocupaţie utilă în viaţă (gătit, spălat);
• întrebaţi cum mai merg lucrurile (la şcoală, • actualizaţi regulile din casă;
cu prietenii, în familie); • adaptaţi responsabilităţile;
• încercaţi ceva nou împreună cu copiii; • mergeţi în excursie;
• vizitaţi o bibliotecă,un muzeu; • purtaţi o discuţie lungă de la om la om;
• acordaţi din timpul dumneavoastră; • reciclaţi, daţi săracilor;
• fiţi spontani, nu le cereţi prea mult; • bucuraţi-vă toţi de o aniversare.
• verificaţi-le carnetele de note; (adaptat după „Piramida părinţilor”)
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ROLUL FAMILIEI IN FORMAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI
PROFESOR: GHENU GEORGIANA
GRĂDINIȚA P.P. ”TIC PITIC” HÂRȘOVA
G.P.N. ”PRICHINDEL”
STRUCTURĂ - HÂRȘOVA, JUD. CONSTANȚA
Eu sînt copilul. Tu ţii în mîinile 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)
Invăţământul 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 îngreuna activitatea grădiniței,
a 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 sesilească să urmeze mersul naturii, oricât de departe near conduce” - Pestalozzi.
In educarea copiilor, un rol foarte mare il are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei. Ceea
ce trebuie sa caracterizeze relatiile dintre parinti si copii este stima reciproca dintre membrii familiei,
dragostea parinteasca rațională față de copii, consecvența și unitatea cerințelor pe care le formulează
părinții și ceilalți membri ai familiei față de copii, exemplul personal pe care il dau cei mari prin atitudinile
și faptele lor, incât devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, părinții își iubesc copii, le poartă de
grijă, muncesc pentru ei și participă la toate bucuriile și supărările lor. Dar această dragoste nu trebuie să
fie oarbă. Părinții care se manifestă astfel față de copiii lor, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate
capriciile, nu se bucură de nici un fel de respect și autoritate în fața acestora.
Experiența educației în familie arată că acolo unde copii sunt scutiți de orice fel de griji și eforturi,
ei devin egoiști, nu-și iubesc cu adevărat părintii, se înstrăinează de ei și nu le dau o mână de ajutor atunci
când se întâmplă să treacă prin unele încercări ale vieții. O problemă aparte a educației în familie o
constituie copilul unic. Nu e de mirare că părinții concentrează toată grija și dragostea asupra singurului
lor copil. Dar aceasta dăruire afectivă pe deplin explicabilă trebuie totuși supusă unui control rațional.
Părinții sunt datori să-i găsească copilului tovarăși de aceeași vârstă cu el. Ei nu trebuie să-l
"acopere", să-l silească să-și petreacă timpul numai în preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a
se juca cu alți copii, inseamnă a-l lipsi de bucuriile vieții, de copilăria frumoasă pe care o are în față.. Nici
un copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul intelectual și moral, dacă nu se dezvoltă în colectiv și
prin colectivul de copii.
Având în vedere că anii copilăriei sunt și anii grădiniței, specificul muncii educative din grădiniță
presupune și organizarea unor activități cu familia copiilor, nu fiindcă aceasta ar căuta să se sustragă de
la îndeplinirea atribuțiilor sale educative, ci și pentru ca de foarte multe ori nu știe sau nu poate să se facă
acest lucru în condiții corespunzătoare. Rolul familiei nu se poate rezuma la asigurarea condițiilor de viață
pentru copil, la asigurarea supravegherii acestuia, ci trebuie văzută ca primul factor în educația și instruirea
copilului și un continuator al cerințelor impuse de practica educațională instituționalizată.
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Prezenţa bunicilor în familie ar trebui să exercite influenţe benefice în educaţie. 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 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 inflorire şi activitate şi pe aceea mai senină și mai tihnită oferită de adultul care
îmbătrânind, priveşte existenţa de pe o poziţie mai retrasă . Bunicii au întotdeauna, sau își fac timp să-l
asculte pe copil, să-i răspundă sau să-i istorisească întâmplări personale.
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”.
P. S. Ar fi multe de scris, de povestit pe subiectul acesta, dar m-am limitat la cât s-a cerut in concurs.
O primăvară frumoasă!
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PARINTII- PRIMII EDUCATORI AI COPILULUI
PROF. GHERA ALEXANDRA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 115, BUCUREȘTI
"Nu există prietenie sau dragoste mai mare ca aceea a unui părinte pentru copilul său." - Henry
Ward Beecher
Educația începe de acasă, din familie, din primele zile de viață ale copilului și copilul nu reprezintă
altceva decât oglinda, copia fidelă a părinților, primii lui educatori. De asta se și pomenește uneori de cei
"șapte ani de acasă".
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile
alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le
datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate
societăţile.
Studiile au arătat că parintele bun este acel părinte care reuşeşte să înteleagă şi să răspundă adecvat
nevoilor copilului său şi care încurajează autonomia copilului chiar de la o vârstă fragedă, arătând respect
pentru individualitatea copilului. Analizându-se relaţia dintre stilul parental şi comportamentul social al
copilului, s-a constatat că relaţiile permisive determină comportamente imprecise, ascultare si neascultare,
relaţiile autoritare se asociază cu obedienţa, lipsa de iniţiativă şi respect de sine, iar cele supraprotective
tind să duca la comportamente pasive, dependenţă şi lipsa de reacţie.
Un părinte, pentru a fi considerat bun / ideal, trebuie să deţină un set de deprinderi sociale care ţin
de dezvolatarea lui personală şi îi asigură o funcţionare socială corespunzătoare: asigură o autoritate
optimă, oferă dragoste şi acceptare copiilor, fiind sensibili la nevoile lor, manifestă încredere în munca şi
abilităţile copilului, au aşteptări conforme cu potenţialul copilului, îşi fac timp pentru a povesti copiilor
din experienţa lor, comunică deschis cu copiii, îi ascultă, evită pedepsele dure şi încurajează
comportamentele pozitive.
De multe ori, din prea multă iubire ori din neștiință, din lipsă de informare, sunt și părinți care
greșesc ori care nu știu ce sa facă sau cum să procedeze în anumite situații.
Trebuie însă ținut cont de faptul că autoritarismul părinților poate anihila acțiunile spontane ale
copilului așa cum răsfățul exagerat sufocă personalitatea viitoare a celui mic.
Acasă, între părinți și imitându-i pe aceștia, copilul își formează anumite obiceiuri și deprinderi pe
care le va respecta toată viața. Primele deprinderi igienice se învață de la părinți. Copilul trebuie să-i vadă
pe părinți spălându-se pe dinți și părinții au datoria să le explice de ce o fac.
Părinţii sunt primii educatori ai copilului, iar pentru a avea succes este necesar ca ei sa fie conştienti
de responsabilităţile pe care le au cu privire la copil şi de nevoile acestuia.
A fi parinte este un curs de învățare continuu, din care copilul începe să învețe încă din momentul
în care se naște. Încrederea sau neîncrederea, sentimentele profunde de care se bucură, toate sunt
determinate de mediul care îi este oferit. Acest mediu va constitui un element al sistemului de orientare al
conștiinței de sine, prin care va vedea lumea.
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Dacă părinții îi vor sădi în interior copilului optimism și curaj, atunci el va deveni un adult plin de
viață, care va vedea întotdeauna luminița de la capătul tunelului.
Prof. dr. Benjamin Bloom, de la Universitatea din Chicago, a făcut numeroase cercetări care privesc
psihologia copilului și a constatat că un copil atinge jumătatea nivelului său de inteligență la vârsta de 4
ani, la 8 ani se mai adaugă 30%, iar restul de 20% din maximul de inteligență care poate fi acumulat se
întregește abia la vârsta de 17 ani.
Așadar, se poate spune că primii ani de viață sunt cei mai importanți pentru alcătuirea unei scări de
valori adecvate, iar adulții sunt cei care trebuie să încerce să evite greșelile de educație care să-i marcheze
copilului întreaga viață.
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PANDEMIA ȘI ROLUL PĂRINȚILOR ÎN EDUCAȚIA COPIILOR
PROF. GHERASIMESCU TAMARA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLONȚ, BACĂU
Din martie 2020, majoritatea părinților nu au avut de ales decât să se implice mai mult ca oricând
în învățarea copilului lor.
Școlile au primit ordin să-și închidă porțile pentru a încetini răspândirea Covid-19. Pandemia a
întărit și mai mult importanța implicării familiei în educația copiilor, dar și faptul că atât profesorii, cât și
părinții au avut ocazia să aprecieze pe deplin importanța unui parteneriat puternic famile/ școală bazat pe
încredere.
Pandemia și blocarea coronavirusului au avut un efect profund asupra vieții de familie și au creat
stres și anxietate. De la bun început, la nivelul școlii noastre s-au creat grupuri pe diverse rețele de
socializare (Facebook, WhatsApp), am comunicat în permanență atît cu elevii, cât și cu părinții pentru a
vedea cum se descurcă, ce impact are perturbarea asupra educației copilului lor și ce preocupări au rămas
restante.
Pentru orice diriginte, învățător a fost o prioritate să acorde sprijin părinților și elevilor cu cea ce au
mai mare nevoie, oferind totodată o varietate de metode de angajare și comunicare cu aceștia. Este
important să-i facem să conștientizeze că sunt moduri diferite în care pot contribui, indiferent de
experiența și abilitățile lor și că nu este un timp pierdut. Dar este incontestabil și regretabil faptul că, în
același timp în care mulți părinți sunt din ce în ce mai conștienți de rolul vital pe care îl joacă în calitate
de educator primar al copilului lor, există mai multe obstacole ca niciodată în calea legăturilor cu școala
și în a construi relații cu profesorii și grupurile de părinți.
Așa cum am menționat, pandemia de coronavirus (COVID-19) determină emoții, precum
anxietatea, stresul și incertitudinile, resimțite cu atât mai puternic de copiii de toate vârstele. Deși au
mecanisme proprii prin care fac față acestor emoții, în condițiile în care școlile sunt închise, evenimentele
au fost anulate și trebuie să stea departe de prieteni, copiii au nevoie să se simtă iubiți și sprijiniți acum
mai mult ca oricând.
Modalități în care părinții își pot sprijini copiii în timpul pandemiei de (COVID-19)
1. Fiți calmi și luați inițiativă
„Cu calm și controlat, părinții trebuie să discute cu copiii despre boala provocată de coronavirus
(COVID-19) și despre rolul important pe care copiii îl au în protecția propriei sănătăți. „Părinții trebuie
să își încurajeze copiii să spună dacă nu se simt bine sau dacă sunt îngrijorați cu privire la virus, astfel
încât părinții să poată interveni.”
„Adulții pot înțelege de ce copiii se simt neliniștiți și îngrijorați de COVID-19. Liniștiți copilul,
explicându-i că boala provocată de COVID-19 este, în general, moderată, mai ales la copii și tineri”, spune
dr. Damour.
„Putem ajuta copiii să capete o perspectivă mai largă. Așadar, spuneți-le: «Îți cerem să faci unele
lucruri: să te speli pe mâini, să stai în casă, nu doar de teama îmbolnăvirii de coronavirus, dar și pentru a
avea grijă de oamenii din jurul tău. Ne gândim și la cei din jurul nostru.»”.
2. Stabiliți și respectați o rutină
„Copiii au nevoie de organizare. Cu toții, foarte repede, trebuie să inventăm moduri cu totul și cu
totul noi de a ne organiza timpul și a ne petrece zilele”, spune dr. Damour. „Recomand insistent părinților
să aibă grijă să existe un program al zilei, program care să cuprindă timp de joacă, când copilul poate să
țină legătura cu prietenii prin telefon, perioade fără echipamente electronice și timp alocat pentru treburi
gospodărești. Trebuie să ne gândim la aspectele pe care noi punem preț și să organizăm timpul în funcție
de acestea. Copiii se vor simți mult mai bine știind că ziua are o structură, știind când este vremea să
lucreze și când este vremea să se joace.”
3. Lăsați-vă copiii să își trăiască emoțiile
Odată cu închiderea școlilor, se anulează piesele de teatru școlare, concertele, meciurile și alte
activități, copiii fiind foarte dezamăgiți că le ratează din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19).
Primul sfat pe care îl oferă dr. Damour este să lăsăm copiii să fie triști.
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4. Discutați cu copiii pentru a înțelege ce au auzit ei
Circulă multe dezinformări cu privire la boala cauzată de coronavirus (COVID-19).
Dacă au întrebări la care nu știți ce să spuneți, nu ghiciți, ci folosiți ocazia pentru a afla răspunsurile
împreună. Pentru informare, folosiți website-uile unor organizații de încredere, cum sunt UNICEF și
Organizația Mondială a Sănătății.
5. Faceți loc distracțiilor
Pentru a putea depăși emoții dificile, „inspirați-vă de la copii dumneavoastră și gândiți-vă bine cum
să asigurați un echilibru între discuții și distracții. Când copiii sunt foarte triști și au nevoie să se destindă,
lăsați loc divertismentului”. La câteva zile, organizați o seară de jocuri cu întreaga familie sau gătiți
împreună. Dr. Damour folosește ora cinei pentru a-și consolida relația cu fiicele sale. „Am decis să avem
câte o echipă responsabilă de cină în fiecare seară. Lucrăm în perechi și, pe rând, pregătim cina pentru
întreaga familie.” În cazul adolescenților și a ecranelor lor, lăsați-le ceva libertate, dar nu totală. Dr.
Damour ne sfătuiește să fim deschiși cu copiii și să le spunem că înțelegem că au mai mult timp la
dispoziție, dar că nu este o idee bună să aibă acces nelimitat la ecrane și rețele de socializare. „Întrebațivă copilul adolescent: «Cum procedăm în acest caz? Propune-mi tu un program, iar eu am să-ți spun ce
părere am.»
6. Supravegheați-vă propriul comportament
„Desigur, părinții sunt și ei îngrijorați, iar copiii percep și preiau de la părinți indicii emoționale”,
explică dr. Damour. „I-aș ruga pe părinți să facă tot ce pot pentru a-și gestiona anxietatea când sunt singuri,
fără a transmite angoasele lor și copiilor. În acest scop, poate fi necesar să își ascundă emoțiile, ceea ce
poate fi dificil uneori, mai ales dacă emoțiile respective sunt intense”.
Părinții sunt cei care oferă copiilor sentimentul de siguranță și protecție. „Este important să nu uităm
că, în această situație, ei sunt pasagerii, iar noi conducătorii vehiculului, deci, chiar dacă avem temeri,
acestea nu trebuie să îi facă pe pasagerii noștri să simtă că nu sunt în siguranță.”
Bibliografie:
https://www.unicef.org/romania/ro/povesti/sase-modaliti-care-parintii-pot-sprijini-copiii-intimpul-pandemiei-de-covid-19 (Interviu și articol de Mandy Rich, UNICEF)
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROFESOR GHERGHE FLORIN (LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ);
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU
Deseori se utilizează în viața de zi cu zi expresia ”cei șapte ani de acasă”, însă nu întotdeauna
persoanele care o folosesc se gândesc la semnificațiile acestei sintagme. Expresia face trimitere la educația
primită de un copil în primii săi ani de viață, referindu-se la acele cunoștințe esențiale, necesare oricărui
individ pentru adaptarea sa viitoare la rigorile societății. Copilul care stăpânește bunele maniere și care le
aplică în fiecare zi se va integra mai bine și va fi acceptat mai ușor de către cei cu care interacționează la
un moment dat pentru că educația, bunele maniere și regulile morale reprezintă o cheie magică pentru
adaptarea în societate.
Atunci când spunem despre un copil că ”are cei șapte ani de acasă” facem referire la faptul că
acel copil salută, mulțumește atunci când este cazul și spune ”Te rog!” ori de câte ori este necesar. Pe de
altă parte, o persoană mai puțin manierată va întâmpina unele probleme de adaptare, mai ales la începutul
unor noi relații.
”Bagajul” de informații, de gesturi și de formule de politețe pe care un copil le învață încă din
primii ani de viață reprezintă o zestre care provine, în mare măsură, din sânul familiei sale. Acest lucru se
întâmplă întrucât mama, tata, frații, bunicii și alți apropiați sunt modele pentru copilul care caută
permanent în preajma lui un punct de sprijin. În continuare, școala aduce și ea o contribuție importantă,
însă ”bagajul” de bază este conturat deja. Specialiștii recomandă întotdeauna ca educarea oricărui copil
să fie făcută cu blândețe, fără să-i fie cerute celui mic lucruri care îi pot depăși puterea de înțelegere
specifică unei anumite vârste.
Încă de la primii pași prin viață, copilul împrumută de la părinții săi diferite gesturi, expresii sau
exemple pozitive de comportament precum: sociabilitatea, politețea, cinstea ori creativitatea.
Transmiterea unor asemenea calități către viitoarea generație necesită răbdare, înțelegere și iubire din
partea părinților. Nu teama este cea care trebuie să îl determine pe cel mic să facă lucruri pozitive. Ca să
aleagă binele, este indicat să existe un cod de conduită bazat pe egalitate, respectat atât de către copil, dar
și de către ceilalți membri ai familiei.
Este important ca familia să înțeleagă faptul că bunele maniere se transmit cel mai ușor prin
puterea exemplului. Primele reguli de bună purtare se pot întipări prin joacă, atunci când copilul are doi–
trei anișori, vârstă la care începe să înțeleagă și să facă diverse conexiuni cu privire la ceea ce se întâmplă
în jur.
Sunt unele aspecte importante, lucruri ce trebuie avute în vedere în relațiile dintre părinți/bunici
și copiii aflați la vârste fragede. În primul rând, secretul unei relații bune între adulți și copii se bazează
pe o permanentă comunicare; copilul va fi încurajat mereu să își exprime propriile opinii, deoarece numai
așa viitorului adult îi vor fi consolidate bazele artei conversației. De asemenea, specialiștii recomandă
fixarea anumitor limite în comportamentul copilului. Cel mic va înțelege astfel mai ușor că unele lucruri
sunt permise, în timp ce altele nu sunt posibile.
Pentru ca juniorul să se dezvolte armonios, familia îi va permite să profite de copilărie. În prezent,
se manifestă o tendință de a-i implica pe cei mici în cât mai multe activități, aglomerându-le în acest mod
programul și așa destul de solicitant pentru vârsta lor. Activitățile pentru cei mici sunt folositoare, întrucât
aceștia interacționează atât cu adulți, cât și cu alți copii de vârsta lor, însă aceste activități pot facilita o
stare de oboseală care va face ca respectivul copil să nu mai fie atât de receptiv la spusele celor din jur.
Se recomandă limitarea activităților suplimentare, astfel încât un copil să aibă suficient timp la dispoziție
pentru joacă.
Chiar dacă familia are, de cele mai multe ori, un program încărcat, este esențial ca părinții sau
bunicii să petreacă mare parte din timpul liber alături de copii. Cei șapte ani de acasă vor oglindi astfel
timpul de calitate petrecut împreună cu cei mici.
Membrii familiei vor avea grijă să îl deprindă pe copil să spună mereu adevărul; din acest punct
de vedere, adulții trebuie să aibă în vedere faptul că reprezintă exemplele cele mai bune pentru copiii lor.
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În concluzie, procesul educativ al copilului trebuie condus cu atenție, cu afecțiune, în funcție de
etapa de vârstă în care cel mic se află; nu vom solicita juniorului lucruri care depășesc evident capacitatea
sa de înțelegere. Încetul cu încetul, un copil va deveni oglinda familiei din care provine, iar mare parte din
reușitele sale pe neprevăzutul drum al vieții depind de cele dobândite pe parcursul celor ”șapte ani de
acasă”.
Bibliografie:
1. Silvia Dima - ”Copilăria-fundament al personalității”, Revista Învățământ Preșcolar.
2. Turcu Filimon și Turcu Aurelia – Dicționar explicativ de psihologie școlară, București, Editura
Eficient, 2000.
3. Ion Albulescu - Pedagogia comunicării, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2006.
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“CEI SAPTE ANI DE ACASÃ!”
PROFESOR GHEȚU GEORGETA
GRÃDINIȚA P.P. ”2 PITICI” CONSTANȚA
Motto:”Un trup sãnãtos, un suflet drept, o voințã virtuoasã – iatã ce-şi propune sã formeze o bunã
educație!” (Guizot)
Există “ un abecedar” al celor „şapte ani de-acasă”, o carte nedesluşită a vârstei copilăriei şi a
adolescenţei fiecăruia dintre noi, o carte de vizită sau chiar un album inconfundabil care se răsfoieşte
mereu când zburăm „pe aripile vântului”, pentru că întotdeauna copilăria ne poartă pe cărările nebătătorite
ale vieţii acesteia, fără să realizăm cât de importantă este lectura fiecărei file. De multe ori, psihologii
atrag atenţia asupra faptului că, în prezent, regulile bunei-cuviinţe sunt din ce în ce mai străine copilului
modern, mai ales că în majoritatea culturilor lumii, deprinderea copiilor cu regulile de bună purtare este
o parte esenţială a educaţiei celor mici, în pofida faptului că mereu, “cei şapte ani de-acasă” sunt decisivi
pentru felul în care viitorul adult se va integra în societate şi pentru modul în care acesta se va raporta la
valorile unanim acceptate.
Regulile de bună purtare ne ajută să ne plasăm pe o anumită poziţie socială şi este esenţial să îi
deprindem şi pe cei mici cu regulile societăţii căreia îi aparţinem.
Chiar dacă unii consideră că în prezent societatea nu mai acordă suficientă atenţie regulilor de bună
purtare pe care trebuie să le transmită copiilor, unii analişti susţin că nimic nu s-a schimbat în societatea
modernă. Mai mult sau mai puţin explicit, în orice colţ de lume, regulile par să fie aceleaşi, permiţând
individului să fie recunoscut de societatea în care trăieşte, să fie apreciat prin cei „şapte ani de-acasă”,
atunci când sunt număraţi cum se cuvine! Conştientizăm pe deplin că singura diferenţă faţă de trecut este
aceea că în prezent s-a ajuns de la un model familial foarte ierarhizat la unul mult mai democratic şi mai
permisiv, bazat pe un gen de complicitate cu capriciile celor mici, dar aceasta nu înseamnă că nu mai
trebuie să îi învăţăm să ţină cont de vârsta interlocutorului, pentru a-şi adapta discursul şi comportamentul
faţă de cel de alături într-un mod civilizat şi decent, mai ales că a te adapta în funcţie de nevoile celuilalt
înseamnă, de fapt, să ştii să trăieşti frumos şi ordonat. Abecedarul bunelor maniere trebuie aplicat încă de
la vârsta la care copilul începe să vorbească, pentru că la această vârstă, copilul caută să le arate celorlalţi
copii cu care intră în contact, „regulile jocului” său, ale unui joc „învăţat” în familie. Un copil prea agresiv,
neatent cu ceilalţi, impulsiv şi nerăbdător, cred că va fi, în cele din urmă, indezirabil în mijlocul unui grup
de copii, tocmai pentru că nu respectă „regulile jocului” .
În linii mari, părinţii încep să-şi dea seama de rolul lor de “educatori” abia când copilul are doi ani,
când cel mic începe să vorbească şi să se hrănească singur, deoarece se constată că de cele mai multe ori,
masa este terenul confruntării dintre dorinţa de explorare a copilului, care începe să-şi descopere
autonomia, şi regulile pe care i le impun treptat adulţii. Pe de altă parte, copiii au, începând de la patrucinci ani, o mare dorinţă de a-i imita pe cei din jur, de a prelua reacţii comportamentale, pentru că sunt
deprinse regulile de bază ale comportamentului la masă, abia atunci când va începe să folosească
tacâmurile, şerveţelul să se şteargă la gură, să întrebe dacă poate să se ridice de la masă, iar în momentul
în care i se va spune „nu face asta!” sau „să faci aşa!”, copilul se va revolta şi va încerca să facă exact
opusul, tocmai pentru a testa limitele permisivităţii părinţilor sau ale anturajului. Credem că din această
cauză, pedopsihologii recomandă părinţilor să fie mai degrabă un exemplu tăcut pentru cei mici, decât să
le impună un anumit model. Chiar deprinderea formulelor de politeţe trebuie începută de la o vârstă
fragedă, atunci când copilul este foarte receptiv la încurajările venite din partea celor mari, deoarece,
pentru a-i adapta pe cei mici la algoritmul politeţei în cadrul familiei, psihologii le recomandă părinţilor
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să impună un anumit „ritm al familiei”, pe care toată lumea, inclusiv părinţii, trebuie să îl respecte. Să
reţinem faptul că o masă cu întreaga familie pe săptămână, de la care niciun membru să nu lipsească, poate
constitui o excelentă şcoală de bune maniere pentru cei mai mici membri ai familiei, pentru că atunci se
învaţă, practic, cum trebuie să stea la masă, cum să mănânce, cum să se comporte în situaţia respectivă,
când poate să vorbească, să înveţe să-i asculte pe ceilalţi, cum să se folosească de tacâmuri, să utilizeze
formule de politeţe.
Unde educãm copiii? Cine are rãspunderea primarã pentru educația lor? Grãdinta, educatoarea,
bona, bunica sau pãrinții, în puținul timp pe care reuşesc sã-l stea acasã cu copiii? Eu zic fãrã sã clipesc
cã rolul familiei e mai important. Copiii se raporteazã la pãrinți şi ce vãd acasã aia fac.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ!
„DIN SUFLET PENTRU MAMA!”
EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. GHICA VIOLETA MAGDALENA
LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAE DUMITRESCU” CUMPĂNA
“Capacitatea de a comunica este cea mai importantă trăsătură a unui adult de succes.”
Cel mai frumos cadou pe care un părinte îl oferă copilului său îl reprezintă lecţia comunicării.
Cuvintele transmit informaţii şi emoţii, motivează şi inspiră. Calea cea mai eficientă de a ne exprima
personalitatea este prin comunicare.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă. Părintele este dator să înveţe copilul valorile şi atitudinile cele mai potrivite care să-l pregătească
pentru viaţă şi societate.
Iubirea, responsabilitatea, consecvenţa, comunicarea, acceptarea, toleranţa şi gândirea raţională
sunt cele mai importante dintre lecţiile pe care părinţii sunt datori să le predea copiilor pentru a-i ajuta să
devină adulţi funcţionali, încrezători în propriile forte.
Iubirea maternă reprezintă întâia formă de afectivitate pe care un copil o percepe. Prin intermediul
mamei, copilul reușește să descopere lumea, aceasta oferindu-i siguranța din primele sale zile de viață.
Mama reprezintă prima autoritate cu care se confruntă copilul deoarece, în relațiile cu ea, el cunoaște
primele reguli, primele obligații, primele forme morale. Tot prin intermediul ei, care devine tipar și model
pentru el, descoperă lumea din imediata lui apropiere prin observarea și imitația fiecărui gest, fiecărei
acțiuni a mamei lui. Astfel că, atitudinea mamei față de lucruri, evenimente, oameni și chiar față de el
însuși determină și atitudinea copilului față de aceleași lucruri, evenimente, oameni și chiar față de el.
Atitudinea mamei este cea care condiționează atitudinea copilului. De atitudinea ei depinde
încrederea sau neîncrederea sa, curajul sau teama, voiciunea sau moderația, optimismul sau pesimismul
său. Un alt aspect al rolului matern este acela de a îi învăța pe copii ce este și ce reprezintă statutul de
femeie. Astfel, mama înfățișează simbolul fundamental al feminității, fapt tot atât de important pentru fată
cât și pentru băiat. Pentru fată, mama, devine un model și un prototip; care o învață atât să își iubească
statutul de femeie; dar și cum să își iubească soțul și copiii devenind, astfel, imagine a obiectivului adult
către care tinde fetița. Pentru băiat, mama este imaginea inversă și fond de contrast ajutându-l să ia
cunoștință de sexul lui.
În primele luni de viață ale sugarului, rolul tatălui este indirect, mai mult ca suport psihologic pentru
mama, pe ai cărei umeri cad toate responsabilitățile. Implicarea reală a tatalui în educarea copilului ar
trebui să se facă simțită și să devină din ce în ce mai activă în jurul vârstei de 1 an. Aceasta este vârsta la
care tatăl începe treptat să îl introducă pe copil în regulile jocului, ale familiei si ale societatii. El este cel
care impune limitele sau care îl învață să respecte anumite reguli fără să devină sever sau autoritar.
Înaintând în vârstă, pe la 3-4 ani, implicarea tatălui în educarea copilului devine mai complexă. El
poate iniția copilul în practicarea unui sport, a unei activități fizice sustinându-l moral în toate încercările

1175

lui fără să-l critice sau să facă comparație cu performanțele sau aptitudinile sale. De asemenea, tatăl este
important și în stabilirea identității sexuale a copilului. Pentru băieti are rol în validarea propriei
masculinități, pentru fete, iubirea si recunoasterea tatălui este un prim pas în recunoașterea feminității lor.
Relația cu tatăl este foarte importantă atât pentru copil cât si pentru familie. Tatăl devine un model pentru
copii și un suport pentru mama copiilor săi, ceea ce duce la o armonie în familie si la o dezvoltare
psihologică normală a copilului.
Familia reprezintă un mediu optimist, stimulativ, plin de energie şi entuziasm, creativ, în care toată
lumea să fie pusă în valoare şi în care toată lumea să evolueze.

Bibliografie
Surse internet:
 https://tikaboo.ro/
 https://expertizapsihologicajudiciara.ro/
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR, GABOR ADELINA-DENISA
ŞCOALA GIMNAZIALA DUDESTII NOI, JUD. TIMIS
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile
sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl
îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre
lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar
trebuinţelor şi dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii,
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă
într-un univers pe care-l creează părinţii.
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FAMILIA ȘI EDUCAȚIA COPILULUI
PROF. ÎNV. PRIMAR GABOR BRÎNDUȘA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ION CREANGA” SUCEAVA
,,Cei șapte ani de acasă”, ne arată familia, mediul în care s-a dezvoltat copilul, credința, toate acestea
reprezentând bagajul lui educativ.
Părinții, copiii şi comunităţile se influențează 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 . 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. Așadar, e o sarcină a şcolii să
identifice situaţiile problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în
favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea
copiilor.
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
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şi şcoală. Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori.
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 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 mare 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.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. RALUCA GABOR,
ȘCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE STURDZA” TECUCI, JUD. GALAȚI
Dacă procesul de învăţământ începe cu prima zi de şcoală, educaţia începe din prima zi de viaţă a
copilului. Din nefericire, mai sunt şi replici din partea unor părinţi, de genul: „Lasă-l, e prea mic, nu
înţelege, ce ştie el, mititelul!“, „Când va merge la şcoală, se va cuminţi“, pentru a „scuza“ purtarea urâtă
sau dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copilului. Aceste „scuze“ trădează, de fapt, greşelile
educative pe care le fac părinţii în primii ani de viaţă ai copilului.
Adaptarea la viaţa de şcolar
Primele zile de şcoală sunt un moment de schimbare în viaţa copilului. Dacă nu a mai fost într-o
colectivitate (cămin, grădiniţă), intrarea sa în şcoală este prima lărgire importantă a mediului său social,
mediu în care trebuie să se integreze apoi pas cu pas.
Dar noul apare şi în activitatea lui şcolară. De la un regim de joacă, de activitate liberă, el trece dintro dată la un regim de activitate dirijată, de disciplină.
În băncile din clasele I se înşiruie fetiţe şi băieţi, toţi cam de aceeaşi vârstă, dar diferiţi din multe
puncte de vedere. Sunt copii şi mai mari, şi mai mici, şi mai voinici, şi mai delicaţi, şi mai gălăgioşi, şi
mai tăcuţi, unii chiar retraşi, timizi, stingheri!
Copiii nu sunt identici nici în ceea ce ştiu, nici în ceea ce simt, nici în felul cum vorbesc şi nici în
felul cum se poartă. Fiecare dintre aceşti copii este imaginea vie a educaţiei primite acasă, educaţie a cărei
amprentă se observă cu uşurinţă în comportamentul copilului în noul său mediu şcolar.
Deprinderi elementare
Educaţia este un proces continuu, care se desfăşoară treptat şi care trebuie să ţină pasul cu fiecare
etapă de dezvoltare din viaţa copilului. Tot ceea ce se omite sau se greşeşte în educaţie este în dauna
copilului. De ce să se încarce programul educativ, de exemplu, al unui copil de clasa I cu o serie de
deprinderi elementare pe care trebuia să şi le fi însuşit deja acasă?
Completarea lipsurilor educative ale primilor ani este posibilă, dar ea se face mai anevoios la vârsta
şcolară, într-un moment în care copilul trebuie să facă oricum faţă unor cerinţe cu totul noi pentru el, cum
sunt învăţarea şi adaptarea la viaţa de şcolar.
Inadaptabilii
Practica arată că majoritatea copiilor se adaptează relativ uşor la viaţa şcolară. Totuşi, există şi copii
care se adaptează anevoios, tulburând activitatea clasei prin purtarea lor nepotrivită sau prin neputinţa lor
de a ţine pasul cu ceilalţi copii la învăţătură. Această situaţie este în mare măsură rezultatul unor greşeli
educative din primii ani de viaţă a acestor copii.
Iată de ce socotim util să vă prezentăm pe scurt ce condiţii trebuie să îndeplinească mediul familial
pentru a asigura dezvoltarea armonioasă fizică şi neuropsihică a copilului antepreşcolar şi preşcolar.
Atmosfera de acasă
În afară de satisfacerea trebuinţelor sale de ordin material (hrană, somn, condiţii de locuit,
îmbrăcăminte etc.), copilul are nevoie de un anumit „climat familial“, în care dragostea ocupă primul loc.
Îngrijirea făcută fără participare lăuntrică nu poate satisface trebuinţele copilului.
La polul opus se situează dragostea zgomotoasă, manifestată la tot pasul prin îmbrăţişări şi sărutări
care copleşesc copilul. Aceasta este dragostea plină de slăbiciune a părinţilor care cedează la cel mai mic
capriciu al copilului ca să-i demonstreze cât de mult îl iubesc. Copilul tratat astfel se va transforma întrun mic tiran, care crede că totul i se cuvine, că vrerea sa este suverană pentru toţi cei din jurul său şi va
căpăta trăsături negative de caracter (egoism, vehemenţă, lipsă de respect etc.), trăsături care, dacă nu se
corectează, îl vor pune în conflict cu mediul social.
Relaţiile de afecţiune dintre familie (părinţi, fraţi, surori, bunici, etc.) şi copil trebuie să se bazeze
pe autoritate şi respect.
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Pauzele
Ca şi adultul, copilul are nevoie de pauze, atât de importante pentru refacerea energiei sale creatoare.
De aceea, programul lui nu va fi plin până la refuz, nu vom crea în jurul lui o atmosferă de veşnică
încordare. În mod voit vom face mici pauze, pentru a se bucura de succesul său sau pentru a-şi limpezi
neplăcerile care survin în chip firesc în procesul educativ.
Această atitudine a educatorilor presupune mult tact, răbdare şi o bună cunoaştere a posibilităţilor
de manifestare ale copilului. Dacă este împins de la spate în tot ceea ce face, se va produce un dezechilibru
în funcţiile neuropsihice, stânjenind dezvoltarea copilului şi transformându-l într-o fiinţă irascibilă,
nervoasă.
Realizarea tuturor cerinţelor enumerate mai sus presupune existenţa unui cămin armonios, a unei
ambianţe familiale echilibrate, bazate pe dragoste, înţelegere, respect între părinţi şi copii. În funcţie de
relaţiile din familie se constituie diferite atitudini generale ale copilului faţă de oameni, faţă de obiecte,
faţă de îndatoriri şi se formează conduita şi caracterul lui.
Greşeli
Copilul nu trebuie ocrotit excesiv. El va fi lăsat să şi zburde nestingherit, să se joace, să-şi inventeze
jocurile, pentru a nu-i stânjeni posibilităţile de formare şi împlinire a personalităţii şi pentru a nu-i
îngrădi experienţa de viaţă. Activitatea lui va fi supravegheată, dirijată, fără însă a-l dădăci la tot pasul.
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PARINȚII, CEI DINTAI EDUCATORI AI COPILULUI
PROF. INV.PRIMAR ȘI PREȘCOLAR GAGEA TINCUȚA
Pregătirea pentru viața omului începe din primele luni ale existenței și primii chemați să pună bazele
educației sunt părinții, familia.
Elementul fundamental, elementul de legătură în familie, între părinți și copiii este iubirea,
adevărata iubire, aceea care scoate pe om din sine și-l determină să se ofere celulilalt.
Trăsăturile și coordonatele personalității se cristalizează în raport cu modelele și natura situațională
trăită în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial. Copilul trebuie modelat, iar
fundamentarea personalității sale se realizează în mare măsură în interiorul familiei acestuia,care
concentrează primul său univers afectiv și social.
Famila este unul dintre cel mai important factor care contribuie la dezvoltarea unei persoane și la
starea ei de sănătate.
Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor, creează condițiile dezvoltării fizice,
emoționale, intelectuale și modelează caracterul copilului, simțul moral, estetic etc. De aceea familia este
instituția fundamentală în toate societățile.
Mediul familial oferă primele ocazii de stabilire a unor relaţii sociale, de comunicare afectiva şi
verbală cu cei din jur. Activitatea din familie prezintă primul model care stimulează iniţiativa copilului în
acţiuni umane. Chiar şi când copilul rupe învelişul familial, desfăşurând activităţi şi în alte medii sociale,
părinţii, fraţii şi alte rude apropiate continuă să exercite o influenţă deosebită, având o contribuţie evidentă,
în mersul devenirii copilului. Climatul familial de care beneficiază copilul îşi pune amprenta pe
personalitatea sa. Unui climat familial sănătos îi este proprie o coeziune spirituală trainică, cu adânci
implicaţii pozitive .Intervenţia educativă a părintelui vizează respectarea particularităţilor nu numai de
vârsta, ci şi individuale, ce se cer cunoscute. Şi nu numai cunoscute, ci ţinut seama de ele, în procesul
formării şi dezvoltării personalităţii copilului şi mai târziu a tânărului.
Părinţii au fost, sunt şi vor fi cei dintâi educatori ai copiilor lor. Ei completează iubirea, răbdarea şi
jertfelnicia cu o autoritate naturală, pe care numai ei o pot avea. În relaţiile dintre ei şi apoi în relaţiile lor
cu semenii, părinţii nu trebuie să uite că ei sunt exemplul cel mai viu pentru copii lor, şi aşa cum se poartă
ei, aşa se vor purta şi urmaşii lor.
S-a spus adeseori şi se spune şi astăzi că nimeni pe lume nu poate înlocui părinţii în opera de educare
a copiilor lor. Oricât de pregătite ar fi persoanele acelea care sunt puse să facă educaţie în familii, în
grădiniţe, în şcoli şi în alte instituţii de creştere şi educare – instituţii întemeiate de biserică, de stat sau
asociaţii – ele rămân totdeauna nişte persoane care încearcă să suplinească lipsa părinţilor. Părinţii au fost
şi vor fi întodeauna cei mai ideali educatori. Influenţa pe care părinţii o exercită asupra copiilor, în primii
ani ai vieţii, determină întreaga lui conduită şi orientare pentru întreaga lor viaţă. Toate cercetările
pedagogice arată că educaţia copilului se face în primul rând în cei şapte ani de acasă.. Atmosfera familiei
este climatul în care cresc şi se formează oamenii viitorului. Exemplul lor de viaţă, armonia şi frumuseţea
vieţii lor au un impact pozitiv asupra copiilor. Influenţa mamei, care prin natura lucrurilor petrece mai
mult în preajma copilului mic, este mai hotărâtoare. De aceea s-a spus că cea mai mare fericire pentru un
copil este să aibă o mamă bună, o mamă conştientă de rolul ei de educatoare.
După intrarea copiilor la grădiniţă sau la şcoală, funcţia educativă a familiei nu încetează, ci ea
continuă cu aceaşi importanţă, realizându-se însă, într-o ipostază nouă, de interacţiune a funcţiei educative
din familie, cu funcţia educativă a instituţiilor de învăţământ. De aceea funcţia socio-educativă a familiei
nu încetează toată viaţa, căci şi atunci când au ajuns adulţi şi şi-au întemeiat o familie, părinţii îi consideră
tot copii lor şi pot oricând să vină cu un sfat bun pentru ei.
Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze. Copilul ,,absoarbe” din mediul apropiat,
familial, primele impresii, conduite, copii vor face sau vor crede precum părinţii imitând comportamentele
acestora. Vom sublinia faptul că la ora actuală însăşi familia are nevoie de o educaţie solidă. Părinţii dacă
au în concepţia lor despre viaţă cât de puţin din ceea ce înseamnă omenia, îşi îndrumă copii spre un rost
de trăire mai înaltă, dascălii cultivă în ucenici virtuţi vrednice de strădanii istovitoare.
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În toate cazurile, omul ca subiect al acţiunii educative stă în centru educaţiei şi constituie în sine şi
prin sine, pârghia unei creşteri, rotunjiri şi împliniri spirituale, de aceea educaţia nu poate fi detaşată de
om.
Familia a fost, este şi va fi pentru toate timpurile şi în toate împrejurările vieţii cea mai sigură,
temelia nezdruncinată şi în acelaşi timp instituția cea mai desavârşită care asigură dezvoltarea sănătoasă
atât a vieţii fizice, cât şi a celei morale.
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PLEDOARIE PENTRU 7
PROF. ÎNV. PRIMAR GANEA SANDA
ȘC. GIMN. ,,ȘTEFAN CEL MARE” BISTRIȚA
Îmi place 7. Și cred că sunt mulți cei pe care îi provoacă acest număr. Cei nostalgici se pot gândi la
buburuzele care-și poartă cu mândrie cele 7 buline acum, în prag de primăvară. Cei mici adoră poveștile,
așa că Albă ca Zăpada își apropie cei 7 pitici. Anii aceștia pandemici au ca siglă curcubeul speranței de
bine cu cele 7 culori. Timpul zboară, științific demonstrat, așa că cele 7 zile ale săptămânii ni se par puține.
Cele 7 minuni ale lumii au rămas neștirbite... cel puțin sufletește. 7 păcate și 7 virtuți, 7 perioade in tabelul
lui Mendeleev, 7 stadii ale dezvoltării umane. Numărul 7 e numărul omului desăvârșit, al omului pe deplin
realizat. Dar poate fi așa fără cei 7 ani de acasă?
Educația din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie, definește în bună măsură
viitorul adult: felul în care se prezintă, cum vorbește, cum reacționează dezvăluie mentalitatea, educația,
cultura, caracterul.
Așadar, educația începe în sânul familiei. Se consolidează prin educație la școală si se dezvoltă
continuu. Responsabilitatea părinților e majoră, ei fiind răspunzători de primele repere în ceea ce privește
educația copilului. În ciuda programului încărcat, aceștia trebuie să găsească timp să îi învețe pe copii
lecțiile esențiale despre disciplină, valori si principii, pentru a se dezvolta frumos.
Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil
bine crescut se va descurca mai ușor în relațiile cu cei din jur, decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de
acasă.
Un copil care trăiește într-un mediu familial cald, primitor, încurajator va fi un copil liber. Tabloul
personalității acestuia va fi marcat de originalitate si spontaneitate, jocuri de construcție/invenție,
autonomie si abilitate în rezolvarea situațiilor, perseverență în atingerea scopului, concentrare, eu puternic,
tendința de a se impune/ de a fi lider ( Paul Osterrieth, ,,Copilul și familia”). ,,Viața părinților ,,constituie
o aventură întotdeauna originală și unică.”
,,Pe cei 7 ani de acasă nu îi primești la nicio școala, dar reprezintă singurul pașaport recunoscut în
întreaga lume.
,,Diploma celor 7 ani de acasă ai copilului exprimă calificativul părinților.”
Bibliografie:
,,Copilul și familia”, P. Osterrieth, EDP, București,1973
,,Psihologia vârstelor”, G. Sion, Ed. Fundației România de Mâine, București, 2003
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPIILOR
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
PUFLEA GAROFIȚA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN“, GIURGIU
“Meseria” de părinte este grea. De aceea trebuie să fim buni părinţi, plini de afecţiune, pentru ca
grija şi eforturile noastre să fie răsplătite prin dragostea şi bunele rezultate ale copilului armonios dezvoltat
psihic şi afectiv. Adevărata căldură familială se întâlneşte în familiile în care părinţii sunt în bune relaţii,
se preocupă suficient, cu dragoste, dar şi cu autoritate părintească de copiii lor, pentru care sunt şi trebuie
să rămână modele vii, exemple demne de urmat.
Atmosfera caldă şi de înţelegere în familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca
intelectuală a şcolarului. Lipsa de înţelegere, severitatea, exigenţa prea mare sau “dădăceala” au efecte
dăunătoare asupra copilului care se află în tensiune nervoasă, mai ales în perioada testelor de evaluare sau
spre sfârşitul semestrelor, când starea de oboseală începe să se instaleze.
Datoria părinţilor este de a-i ajuta: copiii pot şi trebuie să înveţe “cum” să-şi pregătească lecţiile,
cum să-şi organizeze munca, timpul, viaţa.
Ca părinţi iubitori putem face şi greşeli în educarea copiilor, încât dorindu-le binele, să le facem
rău. Unii părinţi sunt prea grijulii, căutând să-i protejeze şi să-i răsfeţe mereu. Trăind într-o astfel de
atmosferă devin fricoşi, lipsiţi de iniţiativă, sunt tot timpul “agăţaţi de fusta mamei”; în acelaşi timp însă,
devin mici tirani, devin pretenţioşi, neascultători, greu adaptabili la regulile vieţii sociale, în afara casei,
între colegi. Dacă părinţii sunt foarte severi, cu o atitudine permanentă de duritate, copiii suferă. Ei sunt
continuu lipsiţi de duioşie, de afecţiune, trăiesc permanent cu teamă în suflet, stare care duce la apariţia
unor tulburări de dizarmonii ale dezvoltării sale psihice, ale personalităţii. Aceşti copii vor deveni la rândul
lor plini de asprime faţă de cei din jur, iar relaţiile lor sociale vor fi întotdeauna lipsite de afecţiune.
Unii părinţi greşesc în educarea copiilor prin schimbarea frecventă a atitudinii: când sunt prea
severi, când prea îngăduitori. Sunt mai rare familiile în care ambii părinţi sunt în acelaşi timp fie prea
aspri, fie prea blânzi. Adesea, tatăl şi mama pot avea atitudini diferite faţă de copil: unul prea sever, altul
protector, gata de a-l răsfăţa şi apăra faţă de excesele impuse de celălalt părinte.
Foarte frecvent, o astfel de situaţie este creată prin diferenţa de atitudine între părinţi şi bunici,
aceştia din urmă protejând copilul faţă de cerinţele disciplinare ale părinţilor. În aceste cazuri copiii sunt
nelămuriţi, nehotărâţi cu privire la ce este bine şi ce este rău, având o comportare neechilibrată şi oscilantă,
neputând înţelege ce atitudine să ia în diferite ocazii, în familie sau în relaţiile cu străinii.
Lipsa de supraveghere, dezinteresul, indiferenţa faţă de ceea ce gândeşte copilul este o altă mare
greşeală educativă, care duce adesea la pierderea lui de sub control, acesta devenind un copil-problemă
din punct de vedere social.
În familiile dezorganizate, copiii suferă şi prezintă tulburări nervoase, de somn, de poftă de
mâncare, sunt trişti, neliniştiţi. Astfel de reacţii au copiii în cazul când părinţii se ceartă frecvent, nu se
înţeleg, dar mai ales în cazul familiilor incomplete (prin deces, divorţ, lipsa îndelungată a unuia dintre
părinţi).
Pentru buna dezvoltare a copilului, pentru formarea unei personalităţi armonioase, căldura
căminului părintesc, afecţiunea părinţilor, înţelegerea familială sunt esenţiale. În creşterea, educarea şi
formarea acestuia este nevoie de mult tact, de o îmbinare corectă a înţelegerii şi afecţiunii cu autoritatea
părintească, astfel încât să lucreze disciplinat, dar cu plăcere, respectându-şi şi iubindu-şi părinţii. Dacă
sunt neascultători sau greşesc uneori, să-i “pedepsim cu vorba”, să le explicăm calm şi cu fermitate ce au
greşit, vorbindu-le ca unor “prieteni” care ne înţeleg şi pe care-i iubim. Să nu insultăm, să nu lovim copilul
care a greşit, el se va speria, nu ne va mai respecta, iar cu timpul se va obişnui cu bătaia, se va îndepărta
sufleteşte de noi.
Atunci când copilul aduce note mari, să-l răsplătim cu multă afecţiune, bucurându-l cu laude, dar
să nu condiţionăm obţinerea unor daruri, obiecte mult dorite, de rezultatele la învăţătură şi nici să nu
exagerăm răsplata, acordându-le prea multă independenţă de la o vârstă mică. Vom obţine în acest fel
modificarea în rău a comportării copiilor, care devin neascultători, încăpăţânaţi, nestăpâniţi.
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O mare importanţă are şi nivelul de instruire, bagajul de cunoştinţe al părinţilor, pentru buna
educare şi pentru a putea ajuta în pregătirea lecţiilor acasă.
Prin menţinerea unor legături permanente, strânse cu şcoala, cu învăţătorul, 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.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘC. GAVRIL ANA-MARIA, G.P.P. NR. 1 ORȘOVA
„Educaţia este acea reconstrucţie şi reorganizare a experienţei care se adaugă la înţelesul celei
precedente şi care măreşte capacitatea de a dirija evoluţia celei care urmează.” (J. Dewey).
Educația la vârstele timpurii constituie piatra de temelie a dezvoltării individului pe parcursul
evoluției sale și trebuie să asigure legătura cu viața. Copilul învață ceea ce trăiește, familia fiind principalul
factor ce modelează comportamentul copiilor. Înconjurat de încurajare, învăță să fie încrezător,
beneficiind de toleranță, învață să fie răbdător, înconjurat de bunăvoință învață respectul. Condamnarea,
invidia, anxietatea, violența sunt rezultatul neglijării educației încă de la cea mai fragedă vârstă, pe motiv
că cel mic nu înțelege ”și tot ce-i neînţeles se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari”(L. Blaga Eu nu strivesc
corola de minuni a lumii) la vârsta adolescenței și chiar adultă, când tardiv, căutăm răspunsuri.
Familia oferă copiilor un set de repere valorice, culturale și de principii etice care să le asigure
dezvoltarea unei identități complexe și bine definite. Dezvoltă capacitatea de a interpreta, prin filtrul
acestor valori și repere, relația cu sine, ca ființă morală, cu familia, cu lumea profesională și cu societatea
în general. Prin suportul specific pe care îl asigură, familia, trezește trăsăturile de caracter necesare pentru
a face față schimbărilor sociale și economice: curiozitate, spirit de inițiativă și antreprenoriat, curaj de a
adopta soluții noi și de a testa limite, capacitatea de a crea obiective și planuri personale și tenacitate în
implementarea lor, adaptabilitate și flexibilitate.
Perioada senzorio-motorie este prima perioadă a dezvoltării cognitive, organizarea şi interpretarea
informaţiilor pe care le primeşte prin organele de simţ şi dezvoltarea coordonării motorii, este momentul
de a fi percepute, cel mai clar, diferenţele între gândirea copiilor şi gândirea adulţilor
Deoarece fiinţa umană parcurge un lung proces de formare încă înainte de naştere, aceasta
influenţează în mod deosebit dezvoltarea ulterioară a vieţii, unii autori, consideând că etapele primare ale
vieţii omului, stadiile intrauterine şi primii trei ani de viaţă, sunt determinante pentru dezvoltarea ei
ulterioară. Fără îndoială, startul în viaţă este important, cel puţin pentru vigoarea sau măcar integritatea
organismului şi a resurselor sale adaptative. La început, copilul, învață prin imitație, pentru ca mai apoi
să-și hrănească setea de cunoaștere și inteligența printr-o neobosită explorare. El trebiue să învețe prin
propria activitate individuală, acesta e secretul, să i se ofere libertatea de a lua ceea ce are nevoie, fără să
se izbească de un refuz sau de punerea la îndoială a alegerilor lui. Manifestările lui spontane, progresele
realizate cu calm și fericire, intensitatea eforturilor, arată că natura a stabilit nevoile oamenilor pe
parcursul dezvoltării. Orice eroare apărută în educația copilului, îl va afecta atât pe el, cât și întreaga
evoluție a societății.
Scopul educaţiei în familie este de a-i oferi suportul necesar copilul să gândească şi să acţioneze
independent, într-o manieră responsabilă, ajutându-l să poată face singur. Preocuparea de a oferi copiilor
oportunitatea de a se dezvolta la potenţialul lor maxim şi libertatea de a găsi soluţii pentru propriile lor
probleme ar fi un reper universal valabil, copilul şi învăţarea trebuie să ocupe primul loc, indiferent de
mediul familial căruia îi aparține.
Prin urmare, educația și îngrijirea copiilor trebuie considerate drept baza sistemelor de educație și
de formare, fapt care se traduce prin asigurarea condițiilor optime de dezvoltare. O educație coerentă în
toate mediile implicate: familie, grădiniță, comunitate, reprezintă contextul necesar unui echilibru între
aspectele socio-emoționale, învățare și starea de bine. Programul educațional este cel mai bine proiectat
atunci când se bazează pe premisa fundamentală că educația și îngrijirea sunt inseparabile. Activitățile de
îngrijire implică în mod obișnuit o comunicare intensă, precum și interacțiuni pozitive și reciproce între
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copii și adulți, în acest fel ele încurajând un sentiment de apartenență și încredere. Educat într-un mediu
non-competitiv, care îl susține în permanență și care se concentrează pe unicitate și pe propriile sale nevoi,
copilul va avea „capacitatea de a înfrunta dificultăţile fundamentale ale vieţii, fără a pierde speranţa”.
Bibliografice:
1. SCHIOPU, U., VERZA,E., Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții, EDP, București, 1995
2. BRANDEN, N., Psihologia stimei de sine. Bantam Books, New York, 1970
3. ATKINSON, R., L., Introducere în psihologie, Editura Tehnică, Bucureşti,2002
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”MAMI, TATI SUNT ȘCOLAR !”
PROF. INV. PRIMAR - GAVRILESCU MARIANA LUMINIȚA
LICEUL TEHNOLOGIC ”COSTACHE CONACHI”,
COM. PECHEA, JUD. GALAȚI
Nucleul societății este familia, cu cât în familie este un climat plăcut,relaxat cu atât copilul este mai
eficient în tot ceea ce face ,iar prin activitățile de parteneriat cu familia ne asigurăm un mare sprijin în
activitatea proprie la clasă . Am simțit acest lucru din plin în această perioadă, când elevii au fost în sistem
on-line . I-am avut alături ,au fost sprijin în dezvoltarea copiilor ,i-am învățat să se implice și am întărit
interacțiunile și relațiile dintre noi.
Prin cooperarea reală și comunicarea cu părinții, școala pune bazele unei unități de decizie și de
acțiune între cei doi factori. Aceste activități cu părinții duc la rezolvarea situațiilor –problemă, a
posibilelor conflicte.
Cum pot fi parteneri părinţii şi şcoala? O relaţie eficientă şcoală-părinte poate fi realizată în
principal pe două căi: comunicare bilaterală clară şi consistentă; variate mijloace de implicare.
Relaţia părinte-şcoală se bazează pe încredere, comunicarea eficientă asigurând încredere
reciprocă. La începutul parteneriatului real cu părinţii, învăţătoarea trebuie să se gândească ce poate
învăţa de la părinţi despre copiii lor. Pentru ca o comunicare în ambele sensuri între părinţi şi învăţătoare
să aibă succes, învăţătoarele trebuie să folosească metode eficiente de ascultare. Ascultarea atentă a
părinţilor trimite mesaje de valoare pentru stabilirea unei relaţii deschise, susţinută de ambele părţi. A şti
să asculţi înseamnă a fi capabil să creezi premisele colaborării.
În învăţământul primar are loc o comunicare mai regulată între şcoală şi părinţi. În acest sens,
canalele deschise de comunicare se stabilesc, în clasa pregătitoare, cu o săptămână înainte de începerea
anului şcolar, scopul întâlnirii cu părinţii este cunoaşterea reciprocă. La acea dată, noi, învăţătoarele
întâlnim copilul şi părinţii, facem cunoştinţă cu aşteptările părintelui privind anul şcolar, stabilim o relaţie
prietenoasă şi deschisă care va continua tot anul şi solicităm câteva informaţii de la părinţi cuprinse întrun chestionar :
”Ce-ar dori copilul să câştige în acest an şcolar?;
Ce activităţi ale copilului v-ar place să le cunoaşteţi?
Există anumite experienţe sau evenimente din viaţa copilului dumneavoastră pe care ar trebui să le
cunoaştem?
Care este cel mai mare motiv de mândrie privind copilul dvs.?
Care sunt jocurile şi activităţile lui preferate?
Ce face copilul dvs. când este trist?
Care este cea mai bună metodă de alinare?Ce altceva vreţi să ştim despre copilul dumneavoastră?
Cum v-ar place să fiţi implicat în viaţa şcolii şi a clasei în acest an?”
Întâlniri organizate regulat în scopul prezentării imaginii evolutive a fiecărui copil în toate domeniile
de dezvoltare.
Pentru întreţinerea comunicării regulate cu părinţii despre activităţile şcolare am folosit:
• scrisori săptămânale sau lunare prin care am furnizat informaţii despre activităţile în care au
fost implicaţi copiii;
• întâlniri cu grupuri de părinţi, un mod de informare educaţională preventivă şi de sprijin
• întâlniri la amiază când părinţii vin să audă informaţii despre activităţi care au succes la copii şi
pot fi repetate acasă, să participe la evaluarea activităţilor pe centre.
• activităţi demonstrative, prin are am urmărit ca elevii să-şi dezvolte capacităţile de
cunoaştere şi preţuire a părinţilor, a muncii şi dragostei lor, de a se cunoaşte ;
participări ale părinţilor în activitatea la clasă – implicarea părinţilor în activitatea la clasă ne-a
ajutat să cunoaştem mai bine fiecare copil, am observat direct felul în care părinţii îşi motivează copiii, în
care îi ajută să rezolve probleme, să se apropie de o sarcină de lucru sau felul în care familia îşi
împărtăseşte preocupările şi interesele.
• festivaluri şi sărbători- adună împreună părinţi, copii, învăţătoare, profesori
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Într-o şcoală prietenoasă, părinţii acţionează ca voluntari. Părinţii voluntari pot avea sarcini, cum ar
fi: -coordonatori ai unor evenimente speciale;
- reparaţii şi îmbunătăţiri;
-munca în bibliotecă, participanţi la proiecte speciale artistice şi ştiinţifice care necesită ajutor
suplimentar din partea adulţilor, organizatori ai zilelor de naştere şi a altor sărbători, colectori de fonduriaceşti părinţi îşi oferă talentele şi cunoştinţele pentru a colecta fonduri în sprijinul financiar al şcolii, cum
ar fi program de gospodărire (pictură pe sticlă) într-un proiect special. Acest fel de activităţi întăresc
relaţiile comunitare de încredere şi bunăvoinţă reciprocă. Fiecare activitate este importantă pentru că arată
posibilitatea că fiecare se poate implica în transformarea şcolii într-o comunitate adevărată.
În concluzie, toţi părinţii trebuie încurajaţi să profite de numeroasele oportunităţi pe care le au
pentru a deveni parte din viaţa şcolii şi de a extinde sensul de comunitate în familiile lor.Noi, pedagogii
trebuie să găsim mijloace de a comunica şi evidenţia experienţele evolutive ale copiilor la şcoală, trebuie
să pregătim un flux constant de informaţii de calitate îndreptate spre părinţi, astfel încât să-i determinăm
să-şi reexamineze atitudinile faţă de rolul de părinte şi opiniile despre experienţele prin care trec copiii şi
să abordeze mult mai preocupaţi întreaga experienţă şcolară.
Implicarea parinților în educația copiilor acasă și performanțele lor școlare - Implicarea
parinților în educația copiilor acasă presupune activități precum monitorizarea temelor și discuțiile directe
cu aceștia privind activitățile și rezultatele școlare. Aceste interacțiuni și comunicarea îi ajută pe copii să
perceapă activitățile de acasă ca fiind mai puțin dificile și mai plăcute, întrucât simt că beneficiază de
suportul părinților, numeroase studii au dezvăluit faptul că atitudinea pozitivă a parinților și
comportamentul de susținere al acestora sprijină nevoile psihologice ale copiilor. Astfel, acestea sporesc
motivația autonomă a școlarilor și influentează pozitiv performanțele pe care ei le obțin în mediul școlar.
În concluzie, putem spune cu certitudine că implicarea activă a parinților în educația copiilor acasa
și la școala, precum și manifestarea afecțiunii față de ei contribuie considerabil la îmbunătățirea
performanțelor lor școlare.
Iată cateva sugestii simple privind modalitățile eficiente prin care părinții se pot implica în educația
copiilor acasă:
• Citiți-le celor mici timp de 20-30 minute, în fiecare zi sau organizați sesiuni de lectura săptămanale
cu adolescenții. Pentru a le inspira pasiunea pentru citit, le puteti oferi în dar, atunci când aveți
posibilitatea, cărți inspiraționale, adecvate vârstei lor!
• Creati un cadru propice învățării pentru copii acasă, oferindu-le acces la resurse educaționale utile!
• Monitorizați efectuarea temelor pentru acasă, cu scopul de a încuraja disciplina copiilor!
• Urmăriți împreună filme documentare potrivite vârstei lor, din care aceștia pot învăța diverse lecții
de viață, potrivite nivelului lor de vârstă și de întelegere!
• Fiti un model pentru copii atunci când vine vorba despre învățare și inspirați-le dragostea pentru
educație!
• Învățați împreună lucruri noi din diverse domenii de interes!
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
STUDIU DE SPECIALITATE
PROF. ÎNV. PRIMAR, GEORGESCU GIORGIANA CLAUDIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NEGOMIR, JUDEŢUL GORJ
Este binecunoscut faptul că şcoala are un rol deosebit de important în educaţia copiilor, însă la fel
de importantă este şi familia, mai ales în primii ani de viaţă ai copilului.Părinţii ar trebui să urmărească
nu doar dezvoltarea fizică şi motrică ,ci şi pe cea psihică a copilului, mai ales că numeroase studii au
reliefat faptul că în primii ani din viaţa copilului se construieşte personalitatea,simţul coerenţei, se
modelează caracterul,spiritul moral,estetic. Pe lângă faptul că părinţii furnizează zestrea genetică, aceştia
trebuie să acorde atenţie asupra propriei persoane ,întrucât sunt primele modele ale copiilor,iar rolul
exemplului la aceste vârste este foarte important.
Numeroase studii au arătat faptul că elevii şi în general copiii de orice vârstă care au parte de
dragoste părintească, căldură, o bună comunicare sunt cei care învaţă mult mai uşor,au rezultate mult mai
bune .
O importanţă deosebită trebuie acordată limbajului. Experienţa verbală a copilului din primii 6 ani
de viaţă influenţează întreaga sa dezvoltare psihică. Până la intrarea în şcoală, copilul învaţă vorbirea întrun anumit fel, mai mult spontan, iar de la această vârsta apar o serie de caracteristici noi, datorită
procesului de instruire verbală şi formării culturii verbale. La intrarea în şcoală copilul are deja o anumită
experienţă intelectuală şi verbală. În general, el percepe bine vorbirea celor din jurul său şi se poate face
înţeles prin exprimarea ideilor în propoziţii şi fraze alcătuite corect.Elevul redă diferenţele dintre obiecte
şi fenomene, este apt de a susţine discuţii contradictorii, de a înţelege subtilităţile vorbirii aluzive, glumele,
iar dorinţele, preferinţele, politeţea sunt tot mai concis exprimate. Dacă părinţii săi utilizează un vocabular
bogat şi corect, copilul îşi va exprima mai bine gândurile şi sentimentele, va găsi mult mai uşor cuvintele
necesare. Datorită vocabularului va avea încredere în propriile forţe, va putea conversa alcătuind chiar
fraze, va face compoziţii bune, toate acestea constituind o latură pozitivă a personalităţii sale.
Educaţia morală ,deprinderile de buni cetăţeni,de comportamente civilizate încep în familie şi vor
continua pe tot parcursul vieţii,un rol essential fiind reprezentat de relaţiile juste dintre membrii familiei
sale.
Asadar,rolul familiei este covârşitor,deosebit de important într-o societate în continuă schimbare.
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COPILARIA PRIN OCHII PARINTELUI
PROF. GEORGIU MADALINA-MARIA
ŞCOALA GIMNAZIALA ,,ALEXANDRU VAIDA VOEVOD”
BOBALNA, JUD. CLUJ
Fiecare om a avut în copilăria sa parte atât de evenimente plăcute, cât și neplăcute. Dacă în cazul
celor care au avut o copilărie lipsită de griji traumele nu au avut ocazia să își facă locul, în cazul celor care
au avut o copilărie grea, plină de suferinţe, poate chiar cu părinţi care fie i-au abuzat, lovit şi umilit, fie iau neglijat, lăsându-i să crească la întâmplare, lucrurile nu stau la fel. Un astfel de copil cunoaște prea
bine suferința, durerea, singurătatea și neputința, precum și dorința de a crește și a se putea detașa total de
mediul în care a crescut și de a-și construi un viitor diferit. Un țel este acela de a nu deveni un părinte la
fel cum erau cei care l-au crescut, de a nu-şi lăsa copilul să simtă suferinţa pe care el a trăit-o.
Totuși, din dorința de a crea o copilărie perfectă pentru copiii săi și în încercarea de a-și vindeca
într-un fel suferința din trecut, părintele trece într-o altă extremă: aceea în care copilul primește tot ce își
dorește, chiar mai mult uneori, este ajutat în permanență, poate chiar înainte de a cere ajutorul, nu are
restricții, poate face orice vrea el. Toate acestea, însă, deși sunt făcute cu cele mai bune intenții, nu sting
suferințele din copilăria părintelui. Copilul nu poate vindeca o durere pe care nu a trăit-o, nici nu are cum
să înțeleagă durerea aceasta, nu poate fi recunoscător pentru că nu suferă deoarece el nu are termen de
comparație: nu sție ce înseamnă să fii privat de lucrurile pe care ți le dorești, spre deosebire de părinte
care poate compara copilăria sa cu cea a copilului. De teamă să nu îl îngrădească, părintele nu mai pune
limite copilului, iar fără acestea, lăsat să facă mereu ce vrea, el se va lupta cu haosul si abandonul
emoțional dintr-un motiv simplu: o lume fără reguli este o lume dezorganizată și haotică. Și pentru că nu
i s-a cerut niciodată să se controleze și lumea lui interioară este tot un haos, dominat de impulsuri de
moment pe care nu știe cum să le stăpânească. Mai rău de atât, el va înțelege că este lăsat să facă orice
deoarece părintelui nu îi pasă de el, deoarece el întelege lipsa de limite ca o lipsă de grijă. Așadar lucrurile
sunt înțelese greșit atât de către părinte, cât și de către copil: lipsa de limite nu vine din nevoia copilului
de libertate, ci din incapacitatea părintelui de a-i impune reguli. Dacă părintele a avut o copilărie plină de
lipsuri materiale, copilul va fi prins în fel de fel de dependențe, pentru că adulții au fost atât de dornici săi ofere tot ce-și dorește. Este dependent de a-şi cumpăra jucării cu care nu se joacă, dependent de dulciuri,
dependent de jocuri pe calculator. Nu ştie ce înseamnă să amâne o plăcere, şi din această cauză orice
interdicţie este trăită ca și cum i s-ar ruina definitiv fericirea. Dacă părintele a fost neglijat când era copil,
acum micuţul său este cel care se simte neputincios şi incapabil. Și-a dorit atât de mult să-i fie aproape
încât a făcut totul pentru el, în locul lui. Nu l-a lăsat să se dezvolte singur, i-a luat orice posibil obstacol
din drum, iar el nu are experienţa de a se confrunta cu un obstacol şi de a-l depăşi prin forţe proprii. Pe
bună dreptate, el crede că nu ştie să facă nimic, pentru că n-a avut ocazia să facă nimic singur. Supraprotecția i-a luat independența şi l-a ţinut în stadiul de copil mic. Așadar, copilul suferă, însă în alt fel
decât a suferit părintele. El se luptă cu faptul că i s-au îndeplinit nevoi pe care poate nici nu le avea (da,
erau nevoile părintelui din copilărie, nu ale lui), în loc să fie văzut aşa cum e el, cu propriile lui nevoi.
Așadar, uneori si cele mai bune intenții pot avea efecte negative fără să ne dăm seama. Soluția este
aceea de a găsi un echilibru între ce îi oferim copilului și ceea ce îi cerem. Fiecare responsabilitate pe care
o are, pe măsura puterilor lui, îl va ajuta să se formeze ca adultul de mâine. Educația primită acasă este
esențială în dezvoltarea și formarea unui om echilbrat din toate punctele de vedere.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ!
PROF. GERGELY JUDIT
G.P.P. CSIPKERÓZSIKA
TÂRGU SECUIESC, COVASNA
Cheia adaptării copilului în societate sunt educaţia şi bunele maniere. Educatia se reflectă în toate
domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Valorile morale pe care le
transmite mediul, societatea strânsă în care trăieşte copilul, este fundamental.
Einstein spunea:"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală".
Educația începe din sânul familiei, și se dezvoltă continuu prin cunoștințe și norme.
Responsabilitatea părinților este majoră, întrucât ei se fac răspunzători de primele repere în ceea ce
privește educația comportamentală și educația civică. Părinţii sunt modele pentru copil. Educaţia primită
în cei șapte ani de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de
dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.
Încă din primele luni de viață, copilul este învățat primele repere, cum și când să facă diverse
activități. Prin puterea exempului, părintele dă noțiuni despre bine și rău, despre reguli de comportament
care îl vor ajuta pe copil să se integreze, să fie acceptat și lăudat pentru educația primită. Baza formării
unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. Dragostea cu care părinţii
îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe. Copilul iubit
de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează deschiderea spre învăţarea şi
asumarea regulilor de comportament.
Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. Totodată, educarea
copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în
disciplină de fier.
Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea material, ci exprimarea mulţumirii şi
bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este important să îl lăudăm ori de
câte ori se dovedeşte bine crescut.
Regulile de comportament şi educaţie oferite în primii șapte ani de viaţă ai copilului sunt definitorii
pentru formarea lui ca adult. Cei șapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este
copilul în interacţiunile cu ceilalţi. 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. Deci putem spune cu Claude Adrien Helvetius că:
”Educatia ne-a facut ceea ce suntem.”
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IMPORTANŢA CELOR 7 ANI DE ACASĂ
PROF. INV. PRIMAR:
GHEORGHE CLAUDIA MIHAELA
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă
ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă
cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă. Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite
copilului.
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a
copilariei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viata ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.
De la 3 la 5 ani, copilul începe să fie capabil să împartă jucăriile, îşi dezvoltă simţul binelui şi al
răului, este conştient când face un lucru bun sau un lucru rău, observă reacţiile părinţilor în faţa
comportamentului său ("mă ignoră sau îmi acordă atenţie"), apreciază recompensele, dar conştientizează
şi semnificaţia pedepsei. De asemenea, acum este momentul pentru a-l învăţa bunele maniere: ce se cuvine
şi ce nu la masă, într-o vizită, în parc, la grădiniţă.
A-l învăţa bunele maniere este însă un proces de durată, care va prinde contur în fiecare zi, iar cele
mai bune ocazii pentru a îndruma copilul în direcţia corectă sunt întâmplările curente din spaţiul familial.
Masa alături de membrii familiei, mersul la cumpărături, vizitele la bunici sunt tot atâtea momente în care
copilul este obişnuit cu bunele maniere. Între 5 şi 7 ani, copilul devine tot mai independent. El merge la
grădiniţă, stă cu bona sau cu bunica şi, pentru că nu va mai fi tot timpul alături de părinţi, este necesar să
îi dezvoltaţi mai mult capacitatea de comunicare cu cei din jur – copii şi adulţi. Acum ar trebui să poată
purta o conversaţie cu adulţii, să îşi argumenteze punctul de vedere în discuţiile cu copiii de aceeaşi vârstă,
să intervină în discuţiile din familie, să vorbească la telefon. Încurajaţi-l să se exprime, lăsaţi-l să termine
ce are de spus şi nu îi faceţi observaţii în public. Replicile de genul "taci din gură, că eşti mic şi nu ai
dreptul să vorbeşti" sau prelegerile ţinute în public nu fac decât să umilească şi să inhibe copilul. Părinţii
sunt modele pentru copil. Degeaba îi spunem copilului să nu mai ţipe prin casă dacă el aude frecvent
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.
Cea mai preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială (dulciuri, jucării, bani), ci
exprimarea mulţumirii şi bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună. De aceea, este
important să îl lăudăm ori de câte ori se dovedeşte bine crescut. Exprimarea sentimentelor este eficientă
şi în administrarea pedepsei. Dezamăgirea, nemulţumirea părintelui, ignorarea dau rezultate mai bune
decât o ceartă sau o palmă. Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să facă şi ce nu, să
stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va întâmpla dacă nu le respectă. Totodată,
este important ca amândoi să fie consecvenţi în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună
mulţumesc, tatăl nu va trece cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie
să fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare. Să nu uite că şi adulţii greşesc uneori.
Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în
lumea lor, iar ei într-a noastră.
Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni
prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.
Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte
adevărul celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de
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îngrijire, rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul
îşi petrece timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind
intervenţii împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de
care îşi structurează personalitatea.
Să ne amintim în orice moment că nemulţumirile noastre pot fi schimbate prin contribuţia noastră,
a tuturor: părinţi, bunici, educatori, profesori.
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ROLUL FAMILIEI IN DEZVOLTAREA COPILULUI
Le rôle des parents dans l'éducation des enfants
PROFESOR GHEORGHE ELISABETA
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRĂILA
Les parents et les familles élargies ont l'impact le plus direct et le plus durable sur l'apprentissage
des enfants et jouent un rôle clé dans le soutien de leur éducation.
Des recherches montrent que lorsque les parents participent à l'éducation de leurs enfants, ces
derniers sont plus engagés dans leur travail scolaire, restent plus longtemps à l'école et obtiennent de
meilleurs résultats d'apprentissage. Cela se traduit également par des avantages économiques et sociaux à
plus long terme.
Même si le rôle d'un parent dans l'éducation de ses enfants évolue au fur et à mesure que les enfants
grandissent, il est important de se rappeler que les parents restent des modèles. Leur attitude vis-à-vis de
l'éducation peut à la fois inspirer les enfants et les responsabiliser au cours de leur propre parcours éducatif.
Les parents sont les premiers responsables de l’éducation à la sexualité de leur enfant. C’est dans
sa famille que l’enfant prend conscience des façons de vivre, des manières de s’exprimer et qu’il apprend:
à se connaître; à interagir avec différentes personnes; à recevoir et à exprimer l’affection, l’amour,
l’empathie.
Les parents peuvent intervenir, tout en respectant les valeurs auxquelles ils adhèrent et en tenant
compte de la personnalité de leur enfant. Pour ce faire, ils peuvent : créer une relation de confiance qui
permet à leur enfant de poser les questions qui le préoccupent; chercher l’information et le soutien dont
ils ont besoin, notamment en participant à des rencontres de sensibilisation et en faisant appel aux
ressources de l’école ou de ses partenaires, dont le réseau de la santé.
Les parents agissent comme modèles et influencent les attitudes et les conduites de leur enfant. Il
leur est possible de remplir ce rôle d’éducation à la sexualité avec simplicité et honnêteté.
A fii parinte nu este usor. Pentru a oferi un echilibru prielnic dezvoltării copilului de vârsta
preşcolară, rolul familiei este primordial. Un anumit regim igienico - sanitar necesar dezvoltării fizice
sănătoase şi armonioase înseamnă asigurarea unui program al zilei care să respecte ore de
somn,alimentare, activităţi, joc, plimbări. Echilibrul acestora în raport cu disponibilităţile copilului
preşcolar trebuie să evite suprasolicitarea fizică şi mai ales nervoasă a organismului foarte fragil. În
răgazul de timp petrecut in mijlocul familiei obiectivul principal trebuie să fie al păstrării sănătăţii fizice,
al creşterii normale şi mai ales al călirii organismului prin mijloace ce trebuie binecunoscute celor ce
asigura securitatea fizică a copilului. Un bun dobândit şi mult apreciat, câştigat de către copil în primul
rând în familie este comportamentul moral ca rezultat al unui sistem de cerinţe precise, categorice dublat
de un permanent respect pentru copilul care trebuie să se simtă iubit şi ocrotit . În senul mai larg a
termenului, "copil bun" reprezintă în fapt suma trăsăturilor pozitive structurate în dinamica
comportamentului : sârguinţă, cinste, iniţiativă creatoare, sociabilitate, politeţe, dispoziţie de colaborare
etc., după cum părinte bun înseamnă: răbdare, calm,înţelegere, un fond afectiv numit în termeni obişnuiţi,
dragoste faţă de copil.
În scopul formării personalităţii copilului şi găsirii celor mai bune metode de educaţie, s-au
organizat consfătuiri, întâlniri cu specialişti: medici, psihologi, pedagogi, asistenţi sociali, profesori,
părinţi, învăţători, educatori. Au fost prezentate şi s-au dezbătut preocupările psihologilor şi recomandările
lor expuse în diferite lucrări: J. Piaget, J. Bruner, U. Şchiopu, E. Verza ş.a.m.d.
În urma dezbaterilor s-au stabilit zece reguli pe care trebuie să le aibă în vedere, deopotrivă, părinţii
şi educatorii în vederea educării copiilor. Le vom prezenta mai jos:
1. Să-ţi iubeşti copilul . Să te bucuri de el, să-l accepţi aşa cum este, să nu-l jigneşti, să nu-l umileşti,
să nu-l descurajezi, să nu-l pedepseşti pe nedrept, să nu-l lipseşti de încrederea ta, să-i dai prilej să te
iubească.
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2. Să-ţi protejezi copilul. Să-l aperi de primejdii fizice şi sufleteşti, la nevoie chiar prin sacrificarea
propriilor interese şi cu riscul propriei tale vieţi.
3. Să fii bun exemplu pentru copilul tău. Să-i transmiţi valorile şi normele etice ale societăţii. Să-i
dovedeşti că trebuie să trăiască în dragoste şi armonie cu ai săi şi cu toţi cunoscuţii familiei. Să trăiască în
cinste, în adevăr, cu respectul bunurilor, convingerilor şi al sentimentelor altora. Să crească şi să simtă tot
timpul comuniunea "mamă - copil - tată". Să-l obişnuieşti să participe la activitatea obştească.
4. Să te joci cu copilul tău. Să-ţi faci timp pentru copilul tău, să vorbeşti cu el, să te joci cu el cum
îi place (jocurile lui), să iei în serios jocurile lui, să te familiarizezi cu lumea imaginilor lui.
5. Să lucrezi cu copilul tău. Să-ţi ajuţi copilul când încearcă să participe la munca în casă ori în
grădină. Când copilul este mai mare, să-l obişnuieşti să participe la treburile zilnice din gospodărie şi
pentru gospodărie.
6. Să laşi copilul să dobândească singur experienţe de viaţă, chiar dacă suferă. Copilul acceptă
numai experienţele pe care le face singur. Propriile tale experienţe sunt lipsite de valoare pentru copilul
tău. Trebuie să ai curajul să-i dai prilejul de a-şi acumula experienţele proprii, chiar dacă sunt legate de
anumite riscuri.
7. Să-i arăţi copilului posibilităţile şi limitele libertăţii umane. Să înfăţişezi copilului posibilităţile
extraordinare de desfăşurare ale omului, în conformitate cu înzestrarea şi talentele fiecăruia. Dar, în acelaşi
timp, să-i arăţi că orice om trebuie să recunoască anumite limite în faptele sale, chiar şi în familie, faţă de
părinţi. Ajută-l pe copil să recunoască şi să respecte aceste limite.
8. Să-l înveţi să fie ascultător. Să supraveghezi şi să îndrumi comportarea copilului, astfel încât prin
acţiunile sale să nu genereze suferinţă nici pentru familie, nici pentru alţii. Răsplăteşte-l pentru respectarea
regulilor stabilite. La nevoie, încearcă să impui respectarea regulilor prin pedepsire.
9. Să aştepţi de la copil numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de maturitate şi
propriei experienţe.
10. Să-i oferi copilului trăiri cu valoare de amintire (călătorii, excursii, vacanţe, spectacole, serbări
de familie, manifestări sportive).
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE
PROFESOR GHEORGHE IONEL DANIEL
LICEUL TEORETIC “PANAIT CERNA“ BRĂILA
Primii ani constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii, copilul acceseaza mediul social care contribuie la modelarea lui, adica : familia, şcoala,
prietenii şi colegii, comunitatea locala, modelele şi valorile sociale si imaginea despre lume,, cat si
mijloacele mass-media ( televizorul, telefonul/Internetul, jocurile). Este totodată, perioada în care se
construiesc primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată în
perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile
alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le
datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate
societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
„Singura atitudine validă – susține T. Kuksar (1978) – în educarea copilului este aceea de acceptare
a lui, aceasta presupune înainte de toate o dragoste rațională și spontană, fără slăbiciuni și răsfăț, o dozare
optimă a frustrărilor adaptative în raport cu trebuința de autonomie a copilului”. (Bonchiș, 2004).
Funcțiile parentale descrise de Kari Killen sunt următoarele:
Abilitatea de a percepe copilul în mod realist: de a nu-i atribui copilului propriile noastre sentimente
și trăiri, fapt care depinde de starea sau situația prin care trece părintele. Așteptările față de copil alterează
percepția realistă a acestuia în mare măsură, așteptările pozitive influențând pozitiv dezvoltarea acestuia,
iar cele negative se vor răsfrânge în comportamentul lui, iar cu cât percepția copilului este negativă și de
mai lungă durată, cu atât e mai mare pericolul unui abuz fizic sau emoțional. Într-un final copilul va începe
să se perceapă ca fiind rău, prost, blestemat etc.
Acceptarea responsabilă a sarcinii de a satisface nevoile copilului: această funcție depinde de
cunoașterea nevoilor copilului și de sentimentul părintelui că este capabil de a satisface aceste nevoi. Pe
lângă nevoile biologice ușor de satisfăcut, copilul are nevoie și de dragoste, de sentimentul securității.
Acest sentiment este dat de predictibilitatea și continuitatea vieții lui în relația cu adultul, precum și
dragostea și emoțiile pozitive pe care le trăiește în relație cu acesta.
Așteptări realiste față de capacitatea copilului de a coopera: există stadii în care capacitatea
copilului de a coopera este diminuată. Dacă așteptările părinților privind cooperarea copilului sunt
nerealiste, ei se vor simți frustrați și incapabili în rolul lor parental.
Capacitatea de a interacționa pozitiv cu copilul: reprezintă capacitatea părintelui de a relaționa
pozitiv cu copilul în jocul lui, în tristețe, bucurii și dezvoltare, acesta având nevoie să exploreze lucruri
noi, de o stimulare cognitivă și emoțională, de experiențe noi.
Abilitatea de a fi empatic cu copilul: părintele trebuie să ghicească, să simtă ceea ce simte copilul.
Autorul susține că empatia în relația cu copilul are trei componente: abilitatea de a diferenția și de a da
nume gândurilor și trăirilor copilului, abilitatea de a se transpune mental în situația copilului și abilitatea
de a reacționa, a răspunde activ, în funcție de trăirile copilului. Acompanierea emoțională a copilului are
cea mai mare importanță în dezvoltarea mentală și integrarea acestuia în societate. Dacă părintele a avut
o copilărie nefericită, va fi mult diminuată capacitatea lui de a rezona afectiv cu copilul, de a-i recunoaște
suferința, de a crea momente de confort și bucurie împreună.
Capacitatea de a considera prioritate nevoile copilului față de nevoile proprii: care se bazează pe
maturitatea părintelui. Un părinte imatur va considera că nevoile copilului nu sunt atât de importante ca
ale sale personale. Nevoile acestuia îl vor irita, stârnind frustrări și reacții agresive și nu vor fi capabili de
sacrificiu pentru copil.
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Abilitatea de a stăpâni durerea și agresivitatea și de a nu le revărsa asupra copilului: părintele imatur
este incapabil să își stăpânească trăirile, să dezvolte mecanisme adaptative bazate pe relația de plăcere de
a fi cu copilul. A face planuri, a glumi, a râde cu copilul, a avea plăceri împărtășite cu copilul sunt
comportamente parentale normale, benefice dezvoltării sale.
Bibliografie :
1. „Sănătatea și educația, domenii de convergență”, Consorțiului ACORD la al II-lea Congres al
Medicinei Integrative, București, 2011
2. Didactica Nova- Revistă de informare și cultură didactică, nr.13-14, decembrie 2008. Craiova:
Ed. Didactica Nova.
3. Bonchiș, E. (2004). Familia și rolul ei în educare copilului. Iași: Ed. Polirom.
4. Munteanu, A. (2006). Psihologia dezvoltării umane. Iași: Ed. Polirom.
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FAMILIA SI EDUCATIA TIMPURIE
PROF. PSIHOPEDAGOG GHERGHESCU ANDREIA- GEORGIANA
CSEI ”CONSTANTIN PUFAN”
DR. TR. SEVERIN
Într-o accepţie generală, educaţia este procesul prin care se realizează formarea şi dezvoltarea
personalităţii umane. Ea constituie o necesitate pentru individ şi pentru societate. Educaţia este o activitate
specific umană realizată în contextul existenţei sociale a omului şi, în acelaşi timp, este un fenomen social,
un atribut al societăţii, o condiţie a perpetuării şi progresului acesteia. Prin urmare se raportează, în acelaşi
timp, la individ şi la societate.
Educaţia timpurie oferă copiilor de la naştere până la 6-7 ani condiţii specifice pentru dezvoltarea
lor generală în concordanţă cu caracteristicile individuale şi de vârstă.
Educaţia timpurie, ca primă etapă de pregătire pentru educaţia formală, asigură intrarea copilului
în învăţământul obligatoriu (în jurul vârstei de 6 ani), prin formarea capacităţii de a învăţa. În România,
educaţia timpurie cuprinde educaţia copilului în intervalul de vârstă de la naştere până la intrarea acestuia
în şcoală.
Devine tot mai evident că modul în care copilul îşi începe viaţa este hotărâtor pentru evoluţia sa
socială şi individuală, iar educaţia acestuia începe de la naştere. Cele mai importante descoperiri din
domeniul educational, al ştiinţelor sociale şi al psihologiei au identificat factorii care dau un start cât mai
adecvat în viaţă fiinţei umane. Pentru copil, nicio perioadă nu va conta mai mult în viaţă ca primii ani!
Accentul pus pe educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii este importantă deoarece aceasta este
perioada în care copiii se dezvoltă rapid. În cazul în care procesul de dezvoltare este neglijat în acest
stadiu, este mult mai dificil ca pierderile să fie compensate mai tarziu.
Acţiunile întreprinse de părinţi şi societate în copilăria timpurie au o influenţă puternică şi de durată
asupra progresului individual al copilului.
Luând în considerare unicitatea fiecărui copil, conceptul de educaţie timpurie şi îngrijire (Early
Childhood Education and Care) presupune o abordare holistică a copilului (comprehensivă din toate
punctele de vedere ale dezvoltării sale). O astfel de abordare, pluridisciplinară, înseamnă preocuparea
pentru sănătatea, nutriţia, educaţia şi protecţia copilului, din perioada prenatală până la începerea şcolii.
Acestui concept îi este adăugat cel de parentalitate, considerând importanţa pe care părintele o are în
cercul educaţional, fiind partenerul-cheie în educaţia copilului, iar relaţia familie – grădiniţă – comunitate
fiind una hotărâtoare.
Studiile ştiintifice asupra dezvoltării creierului au demonstrat că:
• stimularea precoce declanşează structurile cognitive şi demararea procesualităţii intelectuale;
• angajarea precoce a structurilor intelectuale conduce la reducerea abandonului şcolar;
• nutriţia adecvată a copilului mic garantează dezvoltarea creierului şi înlătură riscul de deficienţă
mintală.
Investiţia în educaţia timpurie este poate cea mai rentabilă investiţie în educaţie. James Hackman,
laureat al premiului Nobel pentru economie în anul 2005 pentru studiul asupra investirii în educaţie
timpurie, este cel care a demonstrat pe baza unei formule matematice că investirea a 1$ în educaţia
timpurie produce un profit de 7$.
Învăţarea timpurie favorizează oportunităţile de învăţare de mai târziu. Deprinderile şi cunoştinţele
dobândite devreme favorizează dezvoltarea ulterioară, iar deficienţele conduc la oportunităţi de învăţare
ratate sau slab valorificate. Aceste argumente sprijină dezvoltarea unor servicii de educaţie timpurie şi
îngrijire, în special pentru comunităţile defavorizate, acolo unde interesul pentru instruire este scăzut, iar
rata abandonului şcolar este mare.
Susţinerea învăţării şi a educaţiei în acest segment economico-social apare ca o soluţie pentru
oferirea de şanse egale tuturor membrilor societăţii. Accesul la educaţie asigură un bun start în viaţă,
garantează accesul pe piaţa muncii şi implicit reducerea sărăciei şi ştergerea discrepanţelor sociale.
Copilul capătă plăcerea succesului obţinut prin învăţare şi îşi influentează în mod direct părinţii şi prin
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intermediul acestora, indirect asupra comunităţii din care fac parte, reuşind să ridice nivelul general de
educaţie, precum şi gradul de expectanţă pentru succesul în viaţă.
Prin educaţie, fiecare copil capătă stimă de sine, încredere în forţele proprii şi dreptul de a avea o
viaţă mai bună.
Bibliografie:
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
3. https://www.stepbystep.ro/educatia-timpurie/
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
GHERLE DIANA, ORADEA,
GPP.23-STRUC. LIC. ORTODOX EP. ROMAN CIOROGARIU
Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie (în timp, atenţie, înţelegere, dragoste) pe care
o pot face părinţii pentru ei.Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relaţia părinte-copil căldura,
structura şi limite, înţelepciunea de a transforma orice situaţie cotidiană, cât ar fi de negativă, de
provocatoare, într-o lecţie de empatie, respect, înţelegere a nevoii care a creat acea situaţie.
Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul învaţă
în familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi comportamentele
necesare pentru a se integra în societate.
Cercetările au demonstrat, că părinții au stiluri diferite de educație a copilului: mamele tind mai
mult spre precauţie, ele încurajează securitatea, echitatea; simplifică mesajele și vorbesc la nivelul
copilului; pun accent pe îngrijirea copilului, pe simpatie, grijă şi ajutor bazat pe relaţiiși percep lumea din
jur în raport cu copiii lor. Taţii se exprimă mai sumar, direct și la obiect; adeseori încurajează copiii să
încerce, să testeze lucrurile; încurajează independenţa, concurenţa, pun accent pe dreptate şi îndatoriri
bazate pe reguli; tind să se joace cu copiii și să perceapă copiii lor în raport cu lumea din jur.Un lucru este
cert, că ambele abordări sunt necesare pentru maturizarea copilului.
Ca mediu social, familia reprezinta locul in care copilul este ingrijit, educat,educatia in familie
precedand-o pe cea institutionala. Copilul, in primii ani de viata este dependent de parinti, iar acestia nu
trebuie sa fie preocupati doar de latura fizica a ingrijirii lui,ci sa aiba in vedere educatia psiho-sociala,
coreland posibilitatile fizice cu cele psihice. Educatia in familie pune bazele dezvoltarii psihice a copilului,
iar educatia sa la nivel psihic trebuie sa urmareasca pas cu pas evolutia fizica,urmarindu-se concomitent
educatia intelectuala, morala in scopul formarii caracterului. Cel mai important rol in evolutia psihica a
copilului il au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta varsta,rolul exemplului este foarte
important;
De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizarii psihice a copilului. Primele impresii despre
lume si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din familie. Astfel, prin
comunicarea continua cu membrii familiei, el isi insuseste limbajul, care cu timpul devine un puternic
instrument al dezvoltarii sale psihice. Parintii vor fi atenti la felul cum pronunta copiii cuvintele, le vor
corecta vorbirea,le vor imbogati vocabularul, ii vor invata sa se exprime corect si coerent. Insusirea
vorbirii de catre copiii cu cei din jur. Parintii trebuie sa acorde o mare atentie intrebarilor copiilor,semn
sigur al dezvoltarii lor intelectuale, al manifestarii active a setei de cunoastere,al curiozitatii lor cu privire
la originea lucrurilor din jur. In familie copiii isi insusesc primele cunostinte,isi formeaza primele
reprezentari si dobandesc experiente morale. Parintii ii invata de timpuriu pe copii sa inteleaga ce este
"bine"si ce este"rau", ce este "permis"si ce este "interzis".Pentru unele fapte si actiuni, copiii sunt
incurajati si laudati, iar pentru altele sunt dojeniti de catre parinti.
Procesul educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca din familie. Deprinderile
de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii exprima de fapt atmosfera morala in care el a
fost crescut in familie,sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, exemplul personal pe care
i l-au dat prin atitudinile si faptele lor de conduita.
In educarea copiilor, un rol foarte mare il are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei. Ceea
ce trebuie sa caracterizeze relatiile dintre parinti si copii este stima reciproca dintre membrii
familiei,dragostea parinteasca rationala fata de copii,consecventa si unitatea cerintelor pe care le
formuleaza parintii si ceilalti membri ai familiei fata de copii,exemplul personal pe care il dau cei mari
prin atitudinile si faptele lor, incat devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur,parintii isi iubesc
copii, le poarta de grija,muncesc pentru ei si participa la toate bucuriile si supararile lor. Dar aceasta
dragoste nu trebuie sa fie oarba. Parintii care se manifesta astfel fata de copiii lor, ii scutesc de orice efort,
le satisfac toate capriciile, nu se bucura de nici un fel de respect si autoritate in fata acestora.
Experienta educatiei in familie arata ca acolo unde copii sunt scutiti de orice fel de griji si eforturi,
ei devin egoisti, nu-si iubesc cu adevarat parintii, se instraineaza de ei si nu le dau o mana de ajutor atunci
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cand se intampla sa treaca prin unele incercari. O problema aparte a educatiei in familie o constituie copilul
unic. Nu e de mirare ca parintii concentreaza toata grija si dragostea asupra singurului lor copil. Dar
aceasta daruire afectiva pe deplin explicabila trebuie totusi supusa unui control rational. Parintii sunt datori
sa-i gaseasca copilului tovarasi de aceeasi varsta cu el. Ei nu trebuie sa-l "acopere", sa-l sileasca sa-si
petreaca timpul numai in preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alti copii, inseamna
a-l lipsi de bucuriile vietii. Nici un copil nu poate sa creasca sanatos, sub aspectul intelectual si moral,
daca nu se dezvolta in colectiv si prin colectivul de copii.
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.” 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”.
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.”
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.
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.”
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…”
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.
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DESPRE IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE SAU CUM NUMARAM
ANII DE ACASA
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR GHIBAN IOANA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR 29 ,,MIHAI VITEAZUL” CONSTANȚA
Toți dascălii își doresc elevi cu cei 7 ani de acasă. Eu visez la elevi cu măcar șase ani de acasă. Însă
ne confruntăm cu situația în care în clasa pregătitoare sunt înscriși copii care nu au împlinit încă șase ani.
Evident că acest lucru este posibil pentru că acel copil a trecut printr-o comisie de specialiști care au admis
faptul că este apt pentru școlaritate. Nici nu contest acest lucru! Nu vârsta celor mici o dezbat, ci anii
petrecuți în familie, timpul petrecut în mod activ alături de membrii familiei, fie ea restrânsă sau lărgită.
Până la urmă cei șapte ani de acasă reprezintă experiențele dobândite de cei mici în prezența, în
interacțiune cu familia. Și atunci descoperim o nouă fațetă a celor șapte ani de acasă – ei reprezintă timpul
necesar întregii familii, nu numai copilului, să intre în școlaritate. Deopotrivă – părinți și copii – au nevoie
de creștere și dezvoltare a microsistemului familial care să permit implicarea lor într-o nouă activitate.
Mai în glumă, mai în serios, obișnuiesc să spun că îmi doresc elevi sănătoși și părinți cuminți. Asta
înseamnă pentru mine cei șapte ani de acasă: elevi sănătoși emoțional și relațional și părinți care să
valorizeze nevoia de independență a copiilor lor.
Nu, nu este nevoie să știe să scrie și să citească când vin la școală. E de dorit însă să prețuiască
povestea de noapte bună, să asocieze lectura cu emoțiile pozitive, cu timpul de calitate petrecut alături de
cei dragi.
Nu este nevoie să știe să socotească, cum de altfel nu trebuie să aibă cunoștințe din niciun domeniu
științific. E de dorit însă să iubească natura, să fie dornic și răbdător să observe, să fi petrecut suficient
timp în natură pentru a asocia noțiunile pe care le va primi ulterior cu propriile sale experiențe.
Nici să exceleze la pian, balet, pictură nu e obligatoriu. E suficient să aibă abilitatea de
a-și exprima liber și constructiv emoțiile, de a respecta artele și artiștii.
Și nu, chiar nu trebuie să vină la școală cu scopul vădit de a fi cel mai bun. Părerea mea este că
trebuie să vină la școală pentru a cunoaște alți oameni (copii sau adulți) cu care să împărtășească noi
experiențe de învățare afectivă, relațională, intelectuală. În aceste întâlniri copilul va aduce cu el familia;
fizic – la activitățile desfășurate în cadrul parteneriatului școală-familie, dar și în afara acestui cadru prin
comportament fizic și verbal, prin tipare de reacție la anumiți stimuli, prin opinii, prin dorință și nivel de
implicare.
Și atunci revin prin a spune că cei șapte ani de acasă nu îi numărăm neapărat pe calendar, ci în
experiențe trăite alături de membrii familiei – părinți, bunici, frați/surori.
Redimensionez importanța acestei perspective adăugând un alt aspect al acesteia, și anume faptul
că prin acțiune - la început prin copierea modelului familial, mai apoi prin reacție personalăcomportamentele dezirabile sunt validate, cele indezirabile sunt infirmate de suficient de multe ori, astfel
încât, la intrarea în școlaritatea mică elevul poate decela binele de rău, frumosul de urât, poate să evalueze
și să se autoevalueze corect, este pregătit să analizeze și să interiorizeze noi norme.
Da! Așa obișnuiesc eu să număr anii de acasă! Și tot așa obișnuiesc să număr și anii de școlaritate!
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FAMILIA ȘI ROLUL EI ÎN FORMAREA UNEI PERSONALITĂȚI DE
SUCCES
AUTOR: GHIBU LIVIA MARINELA
PROF. ÎNV. PREȘC. GRĂDINIȚA P.P. BECICHERECU MIC; TIMIȘ
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din următoarele puncte de vedere: fizic,
intelectual, moral, estetic. Familia se preocupă de dezvoltarea fizică. Ea asigură hrana și îmbrăcămintea
copiilor, îi ferește de pericole, le lasă timp de joacă, le creează condiții cât mai bune de odihnă și se
îngrijește de sănătatea lor. Familia îi formează copilului primele deprinderi de igienă personală și socială,
obișnuindu-l să utilizeze factorii naturali (apa, soarele) pentru sănătatea organismului.
În cadrul familiei, copilul își însușește limbajul. Volumul, precizia vocabularului și corectitudinea
exprimării copilului depind de munca depusă de părinți în această direcție. Familia oferă copilului
aproximativ 90% din cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiecte casnice,
etc.). Ea se preocupă de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor, dezvoltându-le spiritul de
observație, memoria și vederea. Părinții încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene și obiecte
pentru a le putea înțelege. În jurul vârstei de 3-6 ani, copiii pun cele mai multe întrebări, iar părinții îi ajută
să-și însușească un număr mare de cunoștințe, răspunzând cât se poate de corect și exact.
În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea,
cinstea, sinceritatea, decența în vorbire, ordinea, cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate. În
realizarea acestor sarcini, părintele este un exemplu pentru copil. Părinții le spun copiilor ce e bine și ce e
rău, ce e drept și ce e nedrept, ce e frumos și ce e urât în comportamente. Aceste noțiuni îl ajută pe copil
să se orienteze în evaluarea comportamentului său și a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă
să fie sociabil, să fie un bun coleg și prieten. Familia contribuie și la educația estetică a copilului, părinții
fiind cei care realizează contactul cu frumusețile naturii (culorile și mirosul florilor, cântecul păsărilor,
verdele câmpului, etc.), cu viața socială (tradiții, obiceiuri străvechi, etc.).
În unele familii, preocuparea pentru cultura estetică a copilului lipsește cu desăvârșire, iar în altele
este exagerată. Dacă copilul nu are aptitudini și nici plăcere pentru diferite arte (balet, muzică, teatru, etc.),
părinții trebuie să respecte opțiunea copilului.
Familia trebuie să fie un colectiv sănătos, între aceștia trebuie să fie relații de înțelegere, respect,
întrajutorare, să trăiască în deplină armonie, să ducă o viață cinstită, onestă. Părinții trebuie să fie un bun
exemplu, având în vedere cât de puternic este spiritul de imitație la copii. În comparație cu familia cu un
singur copil, familia cu mai mulți copii reprezintă un mediu educativ mai bun. Copilul singur la părinți
tinde să fie mofturos, egoist, capricios datorită părinților care doresc să-i facă toate poftele. În familiile cu
mai mulți copii, afecțiunea părinților se îndreaptă către toți copiii.
Părinții trebuie să aibă autoritate asupra copilului. Această autoritate nu trebuie obținută cu ajutorul
pedepselor sau a violenței și nici printr-un exces de bunătate și satisfacerea oricărei dorințe. A educa un
copil nu este un lucru ușor. Unii părinți având concepții învechite, cred că ei știu cel mai bine să-și educe
copilul, neacceptând sfaturi din exterior.
Relaționarea interumană a fost, este și va rămâne o problemă dificilă și complexă nu numai în
școală, dar și în familie și societate deoarece oamenii, ca indivizi reprezintă unicate, sunt diferiți din toate
punctele de vedere: fizic (aspect, sănătate), social (profesie, avere), psihic (temperament, aptitudini,
interese).
Părinții și educatoarele trebuie să aibă în atenție următoarele zece reguli în vederea educării
copiilor:
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1. Să-ți iubești copilul.
Să te bucuri de el, să-l accepți așa cum este, să nu-l jignești, să nu-l umilești, să nu-l deranjezi, să
nu-l pedepsești pe nedrept, să nu-l lipsești de încrederea ta, să-i dai prilej să te iubească.
2. Să-ți protejezi copilul.
Să-l aperi de primejdii fizice și sufletești, la nevoie chiar prin sacrificarea propriilor interese și cu
riscul propriei tale vieți.
3. Să fii bun exemplu pentru copilul tău.
Să-i transmiți valorile și normele etice ale societății. Să-i dovedești că trebuie să trăiască în dragoste
și armonie cu ai săi și cu toți cunoscuții familiei. Să trăiască în cinste, în adevăr, cu respectul bunurilor,
convingerilor și sentimentelor altora. Să crească și să simtă tot timpul comuniunea „mamă-copil-tată”. Săl obișnuiești să participle la activitatea obștească.
4. Să te joci cu copilul tău.
Să-ți faci timp pentru copilul tău, să vorbești cu el, să te joci cu el cum îi place (jocurile lui), să iei
în serios jocul lui, să te familiarizezi cu lumea imaginilor lui.
5. Să lucrezi cu copilul tău.
Să-ți ajuți copilul când încearcă să participe la munca în casă ori în grădină. Când copilul este mai
mare, să-l obișnuiești să participle la treburile zilnice din gospodărie.
6. Să lași copilul să dobândească singur experiențe de viață, chiar dacă suferă.
Copilul acceptă numai experiențele pe care le face singur. Propriile tale experiențe sunt lipsite de
valoare pentru copilul tău. Trebuie să ai curajul să-i dai prilejul de a-și acumula experiențe proprii, chiar
dacă sunt legate de anumite riscuri.
7. Să-i arăți copilului posibilitățile și limitele libertății umane.
Să înfățișezi copilului posibilitățile extraordinare de desfășurare ale omului în conformitate cu
înzestrarea și talentele fiecăruia. Dar, în același timp, să-i arăți că orice om trebuie să recunoască anumite
limite în faptele sale, chiar și în familie, față de părinți. Ajută-l pe copil să recunoască și să respecte aceste
limite.
8. Să-l înveți să fie ascultător.
Să supraveghezi și să îndrumi comportarea copilului, astfel încât prin acțiunile sale să nu genereze
suferința nici pentru alții. Răsplătește-l pentru respectarea regulilor stabilite. La nevoie, încearcă să-i
impui respectarea regulilor prin pedepsire!
9. Să aștepți de la copil numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de maturitate
și propriei experiențe.
Copilul are nevoie de mult timp până învață să se orienteze în această lume complicată. Ajută-l cât
timp poți și cere-i o părere proprie sau un verdict numai când este în stare să-l dea, conform experiențelor
accumulate și gradului de maturitate!
10. Să-i oferi copilului trăiri cu valoare de amintire (călătorii, excursii, vacanțe, serbări de
familie, manifestări sportive, spectacole).
A fi părinte este mai mult decât o simplă calitate față de care ne putem exalta. Ea presupune
experiență, pricepere, răbdare, cu alte cuvinte toate însușirile care se cer pentru exercitarea unei adevărate
profesii, „profesia de părinte”. Iar pentru realizarea unor performanțe, existența unui climat familial
favorabil și armonios și competența în educație reprezintă premise de bază.
Bibliografie:
Dima Silvia, „Cei șapte ani de acasă”, E.D.P., București, 1991
Revista Învățământului Preșcolar ,Nr. 1-2/2001, București, 2001
Revista Învățământului Preșcolar Timișean, Nr. 1/2008, Editura Delta Cart Educațional
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EDUCAȚIA PRIMITA IN FAMILIE
PROF. GHICA CLAUDIA MARIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIMITRIE STURDZA” TECUCI
Cei şapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte
a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii şapte ani de viaţă
ai copilului sunt definitorii în formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să
scrie, să citească şi a deveni un exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare
socială, psihologică, intelectual-cognitivă. Cei şapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de
manierat este copilul în interacţiunea cu ceilalţi.
De foarte multe ori, în special în situaţiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei
persoane, ori a unui copil ne gândm că nu este educat corect, nu este politicos, ,,Nu are cei şapte ani de
acasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educaţie potrivită ori nu şi-a însuşit diverse norme
de politeţe. Această expresie ,,Cei şapte ani de acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi,
comportamente, atitudini, acumulate în primii ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată
,,culmea achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul
are o capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor
comportamente, atitudini, limbaj.
Mai putem spune ca educaţia unui copil constă în ceea ce trăieşte copilul în familie. Părinţii au o
foarte mare influenţă asupra copiilor în primi şapte ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori
pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îsi vor asuma alte obiceiuri
noi. Este important, aşadar, să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare
şi care îi vor ajuta, sa devină oameni respectuoşi şi demni de respect la rândul lor.
Când spunem că un copil are cei şapte ani de acasă, ne imaginăm un copil bine crescut care ştie să
salute, să spună ,,mulţumesc”, ,,te rog”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Mai
putem adăuga că educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cei către adaptarea copilului în societate.
Un copil manierat se va descurca în relaţiile cu cei din jur. În schimb, cel care este certat cu politețea, va
fi marginalizat și va fi predispus la acte antisociale. Dar educaţia primită în cei şapte ani de viaţă depinde
de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinte, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe
care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.
Cei şapte ani de acasă cuprind şi o anumită învăţătură pentru viaţă. Pentru mulţi, cultura înseamnă
acumularea unui bagaj de cunoştinţe teoretice în diferite domenii în care pot prinde un post de răspundere
în cadrul societăţii. Am întâlnit persoane renumite prin cultura lor şi care m-au dezamăgit datorită viciilor
pe care le afişau în public sub pretextul că lor le este permis orice. Când cultura nu te ajută să pui frâu
viciilor, să-ţi pui ordine în viaţă, să respecţi pe aproapele tău indiferent de poziţia socială sau culturală,
într-un cuvânt să fii om, la ce-ţi folosesc cunoştinţele? Cultură fără morală? Cultura, în întregul ei
înseamnă acumularea unor cunoştinţe prin care îţi întăreşti puterile fizice şi psihice spre a stăpâni fiinţa
umana, în totalitatea ei şi a încerca să o dirijezi spre a atinge cotele cele mai înalte ale desăvârşirii, ale
sfinţeniei.
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*
GHIDIU ALEXANDRA CLAUDIA
Mă numesc Ghidiu Alexandra Claudia şi sunt professor învăţământ preşcolar. Sunt născută în data
de 14.01.1995 în localitatea Reghin, judeţul Mureş. Locuiesc împreună cu părinţii mei în localitatea Deda,
judeţ Mureş. Mama mea, Stela Mirela este asistent medical în localitatea Reghin, iar tatăl meu, Ioan este
agent de pază în localitatea Gorneşti.
Am absolvit clasele primare, gimnaziale şi liceale în comuna Deda la, “Liceul Tehnologic Vasile
Netea, Deda”, profilul Matematică-Informatică. Liceul l-am absolvit în anul 2014.
În anul 2017 am absolvit cursurile la Universitatea „Babeș-Bolyai”, din Cluj Napoca, extensia
Târgu-Mureș, specializarea „Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar”. În toţi aceşti ani de facultate
am făcut practică pedagogică observativă şi de predare şi am mers voluntar la grădiniţe:
• Practică Pedagogică Observativă - Târgu- Mureș, Grădinița cu Program Prelungit Nr.6
• Voluntariat – Grădinița cu program normal Deda (Liceul Tehnologic „Vasile Netea”)
• Voluntariat - Scoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, Târgu - Mureș
• Practică Pedagogică de Predare Grădinița cu Program Prelungit Nr.6 Târgu Mureș
După ce am absolvit facultatea, m-am înscris la master la Universitatea „Babeș-Bolyai”, din Cluj Napoca,
specializarea „Consiliere școlară și asistență psihopedagogică”, între anii 2017-2019.
În anul 2019 m-am înscris la examenul național de titularizare în învățământ, pe care l-am trecut cu bine.
M-am titularizat la Grădiniţa cu program prelungit “Manpel” din Târgu Mureş şi aici mi-am început cariera de
dascăl.
Pe parcursul acestui an şcolar am realizat diferite activităţi şi am participat la numeroase concursuri.
În decembrie am organizat o activitate de „Împodobire a bradului”, împreună cu părinţii, cu materiale
realizate de către copii şi părinţi. Tot în luna decembrie am organizat o “Şezătoare” de Crăciun, împreună cu
copii şi părinţii, pentru a ne aminti şi a le arăta copiilor cum era sărbătorea Crăciunului în urmă cu câţiva ani.
Împreună cu colegele din grădiniţă, am organizat concursul judeţean „Cel mai bun povestitor”.
În luna ianuarie, grădiniţa noastră, a organizat concursul judeţean “Poveşti Creionate” la care am
fost membru în juriu. La acest concurs au participat două fetiţe din grupa mea şi ambele au câştigat premiul
I.
În luna martie am participat împreună cu două fetiţe din grupa mea la concursul judeţean “Mărţişor
– Vestitor de primăvară”. O fetiţă a realizat un mărţişor, iar cealaltă fetiţă o felicitare, amândouă au luat
premiul I.
În acest an şcolar am participat la un Proiect Educaţional Naţional “Metode şi tehnici de evaluare în
învăţământul preuniversitar” şi la un Simpozion Naţional “Cei 7 ani de acasă”.
Pentru a avea o carieră de succes am făcut şi un curs “Mentoratul didactic- calea spre o carieră
de succes”.
În acest an m-am înscris la examenul de definitivare în învăţământ pe care l-am obţinut cu
succes.
În toamna anului 2020 am fost detaşată la Grădiniţa cu program prelungit Deda, unde lucrez şi în
prezent.
Doresc să închei această biografie cu scopul de a evidenţia ceea ce am făcut bun şi apreciez
următoarele cuvinte ale lui Brigham Young care spunea că: "Educaţia este puterea de a gândi clar, puterea
de a acţiona bine în munca lumii, şi puterea de a aprecia viaţa."
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PROIECT DE ACTIVITATE
A.D.E.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE
POPESCU SANDICA
DATA: 06.03.2018
PROPUNĂTOR: Popescu Săndica
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa P.P. Nr. 3 Mangalia
GRUPA: Mare ,,Fluturaşii"
TEMA ANUALĂ: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?"
TEMA PROIECTULUI: ,,Soseşte primăvara"
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,E ziua ta, măicuţă dragă!"
TEMA ZILEI: ,, Surprize pentru mama"
DOMENIUL: Domeniul Ştiinţă-matematică
TIPUL DE ACTIVITATE: joc didactic interdisciplinar,,Cine ştie câştigă!”
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea capacităţii de aplicare a cunştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor referitoare la numerele şi cifrele în limitele 0-10 în rezolvarea unor situaţii problematice
variate, dezvoltarea atenţiei, a spiritului de observaţie.
Obiective operationale:
-să realizeze corespondenţa dintre număr şi cantitate;
-să numere crescător şi descrescător în concentrul 0-10;
-să utilizeze corect limbajul matematic;
-să rezolve probleme simple dupîă imagini;
-să numească vecinii numerelor în concentrul 0-10;
-să manipuleze corect materialul didactic;
-să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi în
calitate de auditor;
- să se exprime corect din punct de vedere gramatical.
Sarcina didactica: Realizarea corespondenţei dintre număr şi cantitate, rezolvarea de probleme
simple cu suport intuitiv
Elemente de joc: Căutarea şi mânuirea materialului, surpriza, întrecerea, numărătoarea,
recompense, aplauze.
Regulile jocului: -Preșcolarii vor fi împărțiți în două echipe, echipa ghioceilor şi echipa copacilor.
-Copilul chemat de educatoare va veni la masă, va lua din coş un jeton şi va îndeplini sarcina citită.
-Dacă va avea nevoie de ajutor, va fi numit cineva din echipa lui.
-Pentru fiecare răspuns corect echipa primește un punct.
-La varianta a doua copilul ales va lua cubul şi îl va rostogoli. Educatoarea va citi sarcina
corespunzătoare cifrei de pe faţa cubului.
-La final se vor număra punctele și se desemnează echipa câștigătoare.
-Copiii acționează cu materialul, rezolvă sarcina dată numai la semnul educatoarei, aplaudă
răspunsurile corecte.
Strategii didactice:
Metode: explicaţia, demonstraţia, exercitiul, problematizarea, jocul
Material didactic: jetoane, coşul cu surprize, cubul, medalioane, panoul pentru punctaj.
BIBLIOGRAFIE:
1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2008, Bucureşti
2. Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Elena, (2002), Metode interactive de grupghid metodic; Ed. Arves, Bucureşti
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Etapele
activităţii

Conţinutul învăţării

1. Momentul
organizatori
c

Crearea
condiţiilor
necesare
bunei
desfăşurări a activităţii:
 Aerisirea sălii de
grupă
 Amenajarea
spaţiului de desfăşurare
a activităţii
 Pregătirea
materialului didactic
Se va realiza prin
intermediul elementului
surpriză: cele două
coşuleţe primite de la
Zâna Primăvara.
Copiii vor fi anunţaţi că
astăzi este o zi deosebită
în care îi aşteaptă multe
surprize printre care şi
un concurs pe echipe:,,
Cine ştie câştigă".
Pentru a primi surpiza
copiii
vor
rezolva
sarcinile şi astfel vor
trece prin toate probele
jocului
În ce anotimp ne aflăm?
Ce
sărbătorim
în
anotimpul primăvara?
Care sunt cifrele pe care
le-am învăţat?
Câte
zile
are
o
săptămână?
Care este a treia zi din
săptămână?
Joc
didactic
interdisciplinar: ,,Cine
ştie câştigă". Copiii sunt
aşezaţi în semicerc pe
două echipe. Se prezintă
copiilor sarcinile de
lucru şi regulile jocului.
Explicarea
şi
demonstrarea jocului:
* Jocul se va desfăşura
pe două echipe: echipa
ghioceilor şi echipa
copacilor.

2. Captarea
atenţiei

3. Anunţarea
temei şi a
obiectivelor

4.
Reactualizar
ea
cunoştinţelo
r

4. Prezentar
ea
noului
conţinut
Dirijarea
învăţării

STRATEGII DIDACTICE

Evaluare

Metode şi
procedee

Mijloace
de
învăţămâ
nt

Forme
de
organiza
re

conversaţia

Coşuleţe
cu sarcini

frontal

observarea
continuă

frontal

observarea
comportamentu
lui verbal şi
nonverbal
al
copiilor

frontal

aprecieri
verbale

explicaţia

conversaţia

explicaţia

demonstraţ
ia
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Prin versurile ,,Unu,
doi, trei/ Te-am ales/
răspunde dacă vrei", se
va alege câte un copil
din fiecare echipă.
* Copilul ales de
educatoare va veni la
masă, va lua din coş un
jeton şi va îndeplini
sarcina citită. Pe jetoane
vor fi sarcini precum :
alege jetonul cu 5
elemente
şi
cifra
corespunzătoare, alege
cifra 7 şi jetonul
corespunzător cu tot
atâtea elemente, alege
cifra 8 şi spune care sunt
vecinii acestuia, alege
cifrele 4, 2, 3 şi aşază-le
în
ordine
crescătoare/descrescăto
are,
răspunde
la
ghicitoare, recită o
poezie, desparte în
silabe
cuvântul
şi
formulează o propoziţie
cu acesta. Dacă va avea
nevoie de ajutor, va fi
numit cineva din echipa
lui.
* Dacă răspunsul este
corect,echipa câştigă un
punct. Fiecare copil va
fi apreciat şi încurajat.
Executarea jocului de
probă:
Educatoarea alege un
copil ce va executa jocul
de probă. Răspunsul
corect este recompensat
cu aplauze.
Executarea jocului de
către copii.
Se
va
urmări
desfăşurarea corectă a
jocului şi respectarea
regulilor.

exerciţiul

ghiocei
cu sarcini

jocul

conversaţia

jetoane
cu cifre
jetoane
cu
elemente
de
primăvar
ă

demonstraţ
ia
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aprecieri
verbale
panoul cu
însemnel
e
grupelor

„7ANI DE ACASĂ” PENTRU ÎNTREAGA VIAȚĂ
PROF. GHIDU MIHAELA ALEXANDRA
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” PLOIEȘTI
„Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea pe lânga
viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i.” - Aristotel
Discuția despre cei 7 ani de acasă este o constantă în viața noastră de zi cu zi. Auzim mereu comentarii
de genul „Nu are cei 7 ani de acasă. ”, chiar și în situații nepotrivite sau de la persoane care nu au ințeles corect
sensul acestei idei. Există studii nenumărate pe această temă, rețete, reguli și multe altele . Cu toate acestea, eu
consider că intotdeauna se limitează sensul acestei idei la mult prea puțin din profunzimea, importanța și efectul
pe care îl are în evoluția copilului în timp.
În mod evident, „cei 7 ani de acasă ” se referă la reguli primare și esențiale de conduită de genul: să
salutăm frumos, să mâncăm frumos, să vorbim frumos cu cei din jur,etc dar se uită de regulă două aspecte
extrem de importante, în mentalitatea și experiența mea de părinte și cadru didactic , dar cu siguranță nu numai
a mea, anume COMUNICAREA și PUTEREA EXEMPLULUI .
Dacă vorbim de comunicare, eu consider că este termenul de bază al vieții actuale. Dacă știm să
comunicăm coerent, corect, adaptat contextului și interlocutorilor, succesul este asigurat. Așadar cu un copil
preșcolar, dacă vorbim de vârsta sub 7 ani, trebuie să vorbim necontenit, explicându-i cu cuvintele și noțiunile
lui, ceea ce vrem să ii transmitem și în mod special, folosind „povestioare pedagogice ”, așa cum imi place să
le numesc . E necesar să compunem copilului mici istorioare , care să conducă la discuții ce evidențiază
aspectele pe care vrem să le educăm : cum salutăm și efectul pe care îl are gestul frumos sau lipsa acestuia,
cum mâncăm și situațiile în care ne poate pune respectarea unor reguli corecte , pe măsura vârstei, dar și
imposibilitatea de a face acest lucru , cum și ce trebuie să vorbim cu cei din jur, etc. Trebuie să ne asigurăm
întâi că este pe înțelesul copilului ce explicăm , de aici și nevoia de aceste povestioare, cu eroi de vârsta lui și
situații diferite. Dar pentru asta , părinții trebuie să aibă multă răbdare, calm și perseverență. Dar câți părinți ai
zilei de azi au aceste abilități sau cel puțin încearcă ? Nu e mai simplu să ii deschidem copilului televizorul pe
un canal de desene animate , oricare ar fi acesta, sau să ii dăm telefonul unde poate juca niște jocuri, ceva ? Un
copil este o responsabilitate , care trebuie înțeleasă complet și corect și nu se referă doar la necesități primare
– hrană, adăpost, igienă. Așadar , dacă ii povestim copilului despre alți copii de vârsta lui și situații reale în
care au aplicat sau nu mici reguli de conduită și efectele acestor acțiuni, acesta va învăța cu siguranță mai ușor,
mai sigur , va aplica în contexte similare și recognoscibile. Nu „ așa se face , că așa ti-am spus eu”, nici „ așa
trebuie” vor convinge copilul că aceste lucruri sunt necesare , ci întelegerea utilității gesturilor solicitate de
către adult și a consecințelor în fiecare caz în parte.
Comunicarea nu va fi niciodată nici suficientă , nici eficientă , fără exemplul personal al adulților
implicați în educație, la nici o vârstă, dar cu precădere la cea preșcolară, când copilul nu dispune de un volum
de bune practice și de raționament , pe baza căruia să analizeze și să decidă ce este corect și ce nu. Copilul vede
la cei mai apropiați lui și „copiază”, căci așa acumulează noțiuni și deprinderi prin repetarea, imitarea gesturilor
celor ce, intenționat sau nu, ii „arată”. De aici și situația des întâlnită în cazul unei atitudini incorecte a copilului
„ Unde ai auzit/văzut tu așa ceva ?” și cum copiii de această vârstă sunt sinceri, răspunsul lor crează momente
penibile pentru părinți, „ La mami/tati” . Da, pentru că micuțul imită ce vede în jurul lui. Așadar , esențial este
ca adulții să îi arate clipă de clipă ce și cum se face, uneori și cu explicațiile de rigoare. Dacă noi comunicăm
una , dar facem alta, de regulă, puterea exemplului învinge. Și atunci combinația coerentă a celor două , eu o
consider cheia succesului pe substraturi nebănuite.
Auzim frecvent în ultimii ani părinți ai elevilor noștri făcând afirmații de genul : „ Nu l-am pus să facă
nimic, doar să învețe ” sau „Nu ii lipsește nimic, că doar pentru el muncesc”. Părerea mea este că aceste
afirmații subliniază lacune mari în educația copilului și în special în ce privește cei 7 ani de acasă. Da, da !
Pentru că perioada preșcolară și în principal educația din familie, nu se referă numai la aspectele de
comportament pe care le-am evidențiat mai sus, ci la formarea complexă a atitudinii, aptitudinilor și
deprinderilor de bază ale copilului, cu implicare majoră în evoluția sa în timp. Baza este în primii ani și în mâna
părinților, în primul rând. Activitatea didactică în mediul preșcolar, cât de corectă și de performantă ar fi ea,
nesusținută și necontinuată în mediul familial pe aceeași direcție , este sortită eșecului , măcar din două motive

1213

esențiale : copilul stă mai mult timp în mediul familial , decât in colectivitatea organizată didactic și , în plus „
mami și tati știu cel mai bine ” în accepțiunea copilului și puterea exemplului din familie învinge.
Așadar, mici exemple în susținerea acestei idei, verificate în timp de dubla experiență – părinte și cadru
didactic :
- Un copil de vărstă preșcolară poate și trebuie să fie învățat să aibă grijă de hăinuțele și jucăriile
lui, în camera sa, cu ajutorul părinților, sau fraților mai mari; copilului întâi i se arată ,apoi va face după
modelul primit, dar nu singur, ci împreună cu cei mai mari. Se pun bazele lucrului în echipă de la grădiniță
, din școală, din viață, pentru că se stabilește clar ce face fiecare, cum și în ce interval de timp. Părintele nu
va mai spune „ nu l-am pus să facă nimic ”, iar copilul va avea deprinderi bune de lucru în echipă, va aprecia
munca celorlalți, își va educa ordinea și chiar disciplina bine înțelese, dacă i se va comunica corect , cu
calm și răbdare, cu perseverență , ce are de făcut. În timp, inițiativa îi va aparține și gestul va deveni
deprindere și obișnuință.
- Copilul poate fi solicitat la orice vârstă, deci inclusiv la cele mai mici, pe măsura vârstei, să
participe alături de ceilalți membri ai familiei, mereu „impreună”, să facă ordine la spațiul lui de joacă sau
în camera lui . Cu sprijinul celorlalți, cu un „plan” explicat de către părinți, cu ambianță plăcută, ca să nu o
perceapă drept o corvoadă sau pedeapsă, se va forma o atitudine corectă pentru ordine, organizare a
activității, importanța și rezultatele muncii în comun. Se spune că imaginea ordinii ambientale este în
strânsă interdependență cu ordinea și organizarea mentală a oricărei persoane și activități umane. Deci
gesturi mici cu imapact puternic în formarea copilului și cu efect pe lungă durată, să nu spunem pe viață.
- Până și masa in familie e bine să fie organizată împreună de către toți membri familiei, sau fiecare
să aibă responsabilitățile lui, astfel educăm respectul pentru munca fiecăruia, deprinderi primare ,
înțelegerea micilor sarcini ale fiecăruia ca un normal necesar în viață, educația pentru muncă
( acesta nu este termen desuet în nici un fel de societate, cum consideră mulți în zilele noastre ),
spiritul de apartanență la grupul familiei, dragostea pentru membrii familiei și bucuria de a fi împreună în
orice activitate posibilă.
- Copilul poate fi implicat în organizarea unei după-amieze sau a unei zile de weekend împreună cu
familia, cu sensul că sunt întâi de rezolvat câteva sarcini împreună – aprovizionare pentru casă, ordine în
locuință sau alte activități și apoi program de joacă – relaxare împreună . Astfel, copilul trebuie să fie învățat
și obișnuit , că programul trebuie împărțit între activități necesare și relaxare, nu numai joacă. Va învăța
astfel , ca și la grdiniță și , mai târziu, la școală, că intâi ne rezolvăm sarcinile primite și abia apoi programul
de relaxare, deci organizarea corectă a activității și respectul pentru indeplinirea sarcinilor . Nu vom mai
întâmpina probleme majore cu rezolvarea temelor școlare și organizarea programului copilului , iar în timp
responsabilitea și seriozitatea vor marca întreaga lui activitate.
Au fost doar câteva mici exemple. Dar efectele lor în timp, dacă sunt practicate constant, cu atitudine
și comunicare corectă față de copil, cu puterea exemplului, sunt incredibile. În perioada școlară, copilul va
avea altă atitudine față de ordinea la locul de lucru, își va organiza mult mai bine activitatea, va accepta și
respecta mult mai ușor sarcinile primite, învățat deja că este necesar să facem ce ni se cere în anumite
situații, va avea obișnuința de a cere ajutor și de a lucra în echipă.
Dar câți părinți au răbdare să facă toate aceste lucruri și să se bucure de aceste momente minunate în
familie ? Nu e mai simplu să strângă mai repede mama tot în urma lor, dacă nu a strâns bona sau menajera?
Nu e mai simplu să se joace necontenit, în camera lui, să nu deranjeze adulții din programul lor personal?
Și atunci de unde să își formeze copiii toate aceste deprinderi ?
Nu sunt adepta ideii bunicilor că „Unui copil trebuie să ii arăți dragostea sărutându-l în somn”, ci a
celei ” Toți muncim, toți ne distrăm ”, conform căreia, fiecare , după puteri, contribuie la programul familiei
și dragostea pentru copil , primită de la toți membri familiei, va dezvolta cel mai solid și benefic mediu de
formare al acestuia în „cei 7 ani de acasă” pentru întreaga viață.
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IMPORTANȚA COLABORĂRII
DINTRE GRĂDINIȚA ȘI FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘC. GHILA DOINA
G.P.P. NR. 1 MARGHITA
,,Un copil este ca o sămanta de floare…
Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde de grădinarul care o va îngriji, de ce pămînt
şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă…
Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va mai rămâne în urma ta?” Irina Petrea
După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe
în familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă.
Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral 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 formare dupa un anumit ideal de personalitate. 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. Familia are
nevoie de sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele ridicate de creşterea generaţiilor de astăzi. Aceasta
nu are întotdeauna cunoştinţe psihopedagogice necesare educării copiilor. Educatorii profesionişti suntem
noi.
De aceea avem datoria ca prin activităţile ce le desfăşurăm să pregătim familia pentru a-şi cunoaşte
copilul, să o antrenăm în procesul educaţional. Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un
sprijin în propria activitate, o educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi
liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. 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.
Individul va repeta şi va imita persoanele semnificative din viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii.
Calitatea educaţiei primate 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, situaţia financiară grea, violenţa, lipsa de comunicare. Colacul de salvare
este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvata şi respect. Familia este unicul loc unde omul se
simte dorit, asteptat, iubit, drag şi scump 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.
De la venirea în grădiniţa educatoarea întreprinde activităti de cunoaştere a copiilor şi familiilor
acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează colectivul de
părinţi alegând comitetul de părinţi şi repartizează fiecăruia atribuţiile. Stabileşte un program de activităţi
cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi extracurriculare. Ţine 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 s-a dovedit a fi eficient şi multumitor
pentru ambele părţi. Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii
evaluator ai copilului şi posibilitatea de a-l aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului
din care face parte. Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia.
Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanţa
colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi
constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care
treptat prin modul de comportare va scoate în evidentă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi
părinţii ca parte importantă a educaţiei sale. Familia educă prioritar copilul, grădiniţa continuă pe coordinate
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noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat în familie. Lor li se adaugă natura, societatea, viaţa sub toate aspectele,
considerate pe buna dreptate, cel mai mare dascăl!
CONCLUZII
* Mulţi părinţi pretind că îşi cunosc bine copiii, dar nu ştiu să acţioneze;
* Unii părinţi folosesc pedeapsa corporală în aplanarea conflictelor;
* Alti părinţi pun accent pe asigurarea condiţiilor materiale, copiii fiind frustraţi pe plan afectiv;
* Unii părinţi se bazează şi pretind doar intervenţia educativă a grădiniţei, necunoscând strategii
adecvate de acţiune pozitivă în relaţia cu copiii lor.
BIBLIOGRAFIE:
ϖ Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura „Aramis”,2002;
ϖ Ecaterina Adina Vrăşmaş, Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti, Editura Pro Humanitate,1999;
ϖ Gheorghe Bunescu, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, www.1educat.ro;
ϖ Stern, H. H., Educaţia părinţilor în lume, Bucureşti, Editura Didactica şi Pedagogica,1972.
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EDUCAȚIA POZITIVĂ ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR GHIORGHIEȘ ȘTEFANIA,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICU ENEA BACĂU
Calitatea, sustenabilitatea și perspectiva de viitor a oricărei societăți moderne depinde de calitatea
sistemului său educațional. Răspândirea informației pretutindeni,lumea afacerilor și câmpul muncii,
promovarea continuă a spiritului competitiv au ca punct de inițiere educația. Societățile evoluează sau decad
prin abilitatea de a forma cetățenilor interesul de a-și conduce volitiv,țara către bunăstare.În ultimele
decenii,o mare parte din inițiativele promovate pentru a îmbunătăți calitatea educației au eșuat datorită
insuficienței fondurilor alocate și au determinat apariția demotivării,a stresului și chiar a depresiei în rândul
elevilor,părinților și a cadrelor didactice.Inevitabil, această paradigmă a condus și la stratificarea populației
pe clase sociale diferite.Relevantă în acest context este și psihologia practică care are menirea de a perpetua
principiile învățării continue pentru dezvoltarea personală echilibrată a ființei uma
Educația pozitivă este o formă de disciplinare la care pot apela părinţii pentru a avea controlul asupra
copiilor lor, evitând violenţa sau alte metode punitive care ar putea constitui o traumă pentru cei
mici.Termenul de educaţie pozitivă decurge din comparația cu învățarea fundamentată pe experiențe
negative precum inadecvarea conținutului științific și al valorilor morale la stilul propriu de învățare,la
trăsăturile de personalitate diferite ale copiilor,practică ce îndepărtează copilul de asimilarea de
cunoștințe,de cooperarea cu părinții.Educația eficace are ca principiu fundamental renunţarea la metodele
consacrate ale parentingului bazate pe frică, suspiciune având ca scop dezvoltarea voinţei,a încrederii la
copii, prin îmbunătăţirea relaţiei de comunicare dintre părinţi şi copii.Acest tip de educație se centrează pe
repercusiunile comportamentului pozitiv, care presupun satisfacerea trebuințelor copilului,dar și reflecția
asupra atitudinii părinților în situații limită impuse de copiii lor.
Specialiștii în acest domeniu au identificat mai multe modalități de disciplinare a copiilor care au în
vedere cizelarea comportamentală în funcție de trăsăturile de personalitate,de situațiile de manifestare și
mai ales de trebuințele acestora. Metodele de educare aplicate atât în spectrul didactic cât și parental sunt:
stabilirea regulilor, recompensa,extincția,ignorarea,time-out, modelarea(însușirea unei conduite noi prin
apreciere treptată), penalizarea și pedeapsa ca modalități de sancționare pentru stoparea manifestării
frecvente a conduitei inacceptabile.
Carmen Balan (2012, p. 64-67) a schematizat problemele disciplinare specifice procesului
educativ,dar și posibile remedieri ale acestora:
a) Implicarea în alte activități decât cele solicitate;
b) Rezolvarea incompletă a temelor și a sarcinilor de lucru, amânarea prezentării lor
c) Absenteismul
d) Pasivism în activitate
e) Malversație/Copiere
f) Frustrare față de examinare
g) Discuțiile cu colegii în timpul orelor
h) Eschivarea în a-și exprima propria opinie
i) Încălcarea indicațiilor profesorului
Soluționări:
- exprimarea considerației față de încercarea elevului de a se responsabiliza;
- ajustarea comportamentului intolerabil prin nepărtinire,prevenire,ceartă blândă, supraveghere de
îndeaproape, acordarea recompensei și amânarea ei treptată;
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- ignorarea comportamentului care pretinde atenție permanentă,precum și elaborarea unui
regulament al clasei care trebuie respectat și în afara acesteia.
Bibliografie:
1. Balan, Carmen Cornelia, (2012), Managementul clasei de elevi, Universitatea Suceava
2. Botiș, Adina, Tărău Anca, (2004), Disciplinarea pozitivă, Editura ASCR
3. Colomeischi, Aurora Adina, Consiliere psihopedagogică- suport de curs, Universitatea Suceava
4. Stan, Emil, (2004), Despre pedepse și recompense în educație, Institutul European
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE – ”IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ”
GHIRĂ MARIA-ANCUȚA,
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU
„Fiii voștri, însă, trebuie să-nvețe
Din copilărie încă, de la voi
Primele îndemnuri, primele povețe –
Dorul de lumină, scârba de noroi.”
(”Dacă toate astea fi-vor învățate” – Nicolae Labiș)
Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele reguli
de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. În familie se dezvoltă
sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţă, se formează primele
deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de atitudine şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „celor șapte ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi și desfășurarea activităților care, împreună, consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, sănătatea și protecția lui, igiena, convieţuirea socială. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
formează modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
Formarea comportamentului unui copil se face încă din primii ani de viață, familia jucând rolul cel
mai important atât în oferirea afecțiunii necesare cât și în formarea educației. Dacă unui copil familia nu-i
satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel sentiment de neîncredere în mediu,
în sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe, dar şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie
să încurajeze, să îndrume şi să îi arate copilului ce e bine şi ce e rău.
Copilul care vede o relație frumoasă și armonioasă între părinți, va fi vesel și fericit. Astfel, el se va
dezvolta și va învăța să aibă încredere în propriile forțe, însă copilul care simte stresul adulților din viața sa
va crește cu teamă și va fi timid, dezvoltarea lui va fi mai înceată și nu va avea încredere în el. Dragostea
părinților îi dă copilului sentimentul de protecție, îngrijire și se simte în siguranță. Educaţia, bunele maniere,
regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.
Vârsta inocenței este însă și perioada vieții când se învață adevărul, puterea de a recunoaște greșeala,
de a avea încredere în posibilitățile proprii, de a învăța să piardă și să câștige, dreptatea, atitudinea față de
propria persoană, bunătatea, grija față de semeni. Dacă în jurul său, copilul, va vedea înțelegere, bunătate
și ajutor oferit necondiționat, așa va ști, urmărind comportamentul adulților din viața sa, că drumul său este
cel corect. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse
aptitudini şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii,
aşa cum ne comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă
într-un univers pe care-l creează părinţii. Vor crește ocrotiți de dragostea părintească, vor reprezenta stâlpul
societății de mâine și astfel la rândul lor, când vor deveni părinți vor da exemplu copiilor lor. Cu alte
cuvinte, ”cei șapte ani de acasă” pot fi numiți drept cheia succesului social.
Faptul că le oferim copiilor noștri o lume plină de încurajare, blândețe și prețuire, o lume în care să
aibă parte de acceptarea, aprobarea și recunoașterea noastră, o lume în care să dăruiască din tot sufletul și
să aștepte în schimb onestitate, bunăvoință și considerație, poate transforma viața și calitatea vieții tuturor
celor care le sunt în preajmă.
”Dacă toate astea fi-vor învățate,
Restul o să vină de la sine-apoi
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Și-au să se-mplinească visurile toate
Ce le-ați pus într-înșii, mame scumpe, voi.”
(”Dacă toate astea fi-vor învățate” – Nicolae Labiș)
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FAMILA SI SCOALA – SCHIMBARI SI REPERCUSIUNI IN EDUCAREA
COPILULUI
PROF.INV.PRIMAR: GHITA ANCA DENISA
ŞCOALA GIMNAZIALA FILIASI
Educarea copilului începe încă de la naștere. Acest lucru ajută la modelarea personalității omului.
Așadar, familia exercită o influență adâncă asupra celor mici, care acumulează din acest mediu o mulțime
de cunoștințe, atitudini, deprinderi, modele și obișnuințe de comportament. Rolul educației este unul colosal
în viața omului. Despre educația preșcolarilor s-a scris foarte mult, specialiștii întrecându-se care mai de
care în a oferi numeroase exemple de metode eficiente, cu ajutorul cărora o familie poate să furnizeze
societății adulți responsabili, cu o gândire critică, intenții bune și cu dorința de a reuși în viață. Primii
educatori cu ajutorul cărora se realizează educaţia sunt părinţii. Importanţa acestei educaţii, ca şi cea a
şcolii, se răsfrânge asupra tuturor laturilor personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă,
dar de cele individuale ale acestuia. Trebuinţele şi dorinţele copilului cresc pe măsură ce copilul se dezvoltă.
Părinții trebuie să fie parteneri de încredere în educarea celor mici și sunt obligați să creeze un mediul
familial echilibrat, prielnic dezvoltării și educării copiilor. Greșelile părinților în educația copiilor sunt
inevitabile, într-o oarecare măsură, dar adulții încearcă mereu să fie tot mai buni în această „meserie” și să
le evite. Implicarea părinților în educație este obligatorie dacă vor să-și transforme propriii copii în oameni
responsabili și conștienți, care să prețuiască lucrurile bune în viață și care să știe cum să se descurce perfect
în orice situație. Meseria de părinte nu este deloc una ușoară. Responsabilitatea adultului va fi uriașă, pentru
că de el depinde, în mare măsură, modul în care copilul se va forma ca adult mai târziu. Educaţia primită
în prezent în cei 7 ani de acasă diferă de cea de acum 30 de ani, dar psihologii susţin că este o evoluţie
firească şi o adaptare la contextul sociocultural. Dacă micuţii sunt crescuţi şi de bone sau bunici,
comportamentul acestora trebuie să coincidă cu al părinţilor, în caz contrar, copiii riscând să fie bulversaţi
şi să testeze diverse atitudini în funcţie de conjunctură.
Părinții sunt primii și cei mai importanți educatori ai copilului, nu numai pentru că este un rol pe care
și-l asumă de la naștere, ci mai ales pentru că responsabilitatea pentru educația tinerilor revine asupra lor.
Ei sunt cei care trebuie să pună bazele intelectuale și emoționale ale vieții în societate și să dezvolte atitudini
și valori adecvate. Rolul lor este decisiv, deoarece viitorul copiilor este puternic condiționat de primii lor
ani de viață. Pentru ca școala să-și joace rolul, părinții sunt în continuare obligația legală de a asigura
prezența și participarea activă a copilului. Astfel, părinții trebuie să-și educe copiii, în timp ce statul trebuie
să-i instruiască în buni profesioniști și cetățeni.
Dintre toți factorii care influențează educația copilului de la naștere până la maturitate, familia și
școala joacă un rol central. Cu toate acestea, odată cu revoltele profunde care afectează atât familia, cât și
școala de masă, există o confuzie crescândă cu privire la responsabilitățile lor respective. Ambele nu au
adesea repere, mai ales atunci când se confruntă cu provocări precum modele alternative oferite de massmedia sau fenomene societale complexe, cum ar fi excluziunea socială, marginalizarea sau violența.
Se pledează pentru o mai bună comunicare între copii - părinți - școală, cu participarea, de asemenea,
a asociațiilor și a educației non-formale, și crearea unui parteneriat real între ei. Educația, de la nașterea
unui copil până la maturitate, este un amestec de factori și influențe. Cu toate acestea, două instituții joacă
un rol primordial și au responsabilități educaționale formale în fața legii și a societății: familia și școala.
Schimbările profunde din societatea modernă au afectat foarte mult structura tradițională a familiei în
ultimele decenii și perturbă și sistemul educațional. Este sigur că acum nici familia și nici școala nu sunt,
pe cont propriu, capabile să transmită tinerilor toate cunoștințele, abilitățile și valorile de care au nevoie
pentru a se integra cu succes în societate.
În plus, părinții și școala trebuie să se confrunte cu situații din ce în ce mai complexe pentru care nici
unul, nici celălalt nu par suficient de pregătiți. Acestea sunt, pe de o parte, anumite fenomene sociale precum
marginalizarea, excluderea sau violența. Pe de altă parte, creșterea rapidă a volumului de cunoștințe, precum
și schimbările în natura competențelor necesare în viața profesională, reprezintă provocări fără precedent
pentru sistemul educațional.
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Obiectivul principal al acţiunii educative este formarea personalităţii copilului , care este urmărit atât
în familie , cât şi în şcoală , astfel încât sarcinile şcolii şi ale familiei în materie de educaţie şi instrucţie se
împletesc şi se sprijină reciproc. În cadrul abordărilor contemporane ale fenomului educaţional se impune
tot mai mult implicarea cadrelor didactice în relaţii de cooperare cu părinţii copiilor şi cu alţi factori sociali
interesaţi de educaţie . Rolul cadrelor didactice nu se reduce doar la educaţia la catedră sau în clasă , ci
presupune o activitate de acest gen în fiecare relaţie cu elevii şi familiile acestora , desfăşurând o muncă de
dezvoltare , de conducere şi de îndrumare. O relaţie eficientă cadru didactic – părinte presupune , printre
altele, o ascultare activă , implicarea familiei în acţiunile extraşcolare ale copilului , cultivarea şi practicarea
toleranţei faţă de un punct de vedere diferit.
Comunicarea cadrului didactic cu familia elevului se poate face prin :
Activităţi de informare şi consiliere a părinţilor , care pot fi zilnice după orele de curs ;
Vizite la domiciliu de câte ori e nevoie ;
Lectoratele cu părinţii – lunar ;
Adunările comune părinţi – elevi ;
Întruniri ale comitetului de părinţi pe clase ;
Comunicarea prin poştă (scrisori de înştiinţare cu antetul şcolii ) sau prin poşta electronică ;
Comunicarea prin telefon .

1997
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ÎNVATA-MA, CUM SA MA COMPORT IN VIATA!
PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: GHITA MARINELA
GRĂDINIŢA CU P.P ŞI P.N STEP BY STEP RAZĂ DE SOARE, PLOIEŞTI
Venirea pe lume a unui copil aduce cu sine o avalanşă întreagă de emoţii nemaitrăite până atunci de
către cei care primesc privilegiul de a deveni…părinţi !
Responsabilităţile noastre, în această calitate, sunt uriaşe şi uneori, nu realizăm cât de importante ne
sunt acţiunile, pe care copilul le imită şi care reprezintă pentru el primele modele în viaţă.
Copilul este un întreg univers cu faţete multiple de dezvoltare asupra cărora, părinţii îşi concentrează
eforturile. Punem accent, de multe ori, pe dezvoltarea cognitivă, pe informaţii şi competenţe, pe implicarea
copilului în tot felul de activităţi menite să îi „asigure”dezvoltarea fizică şi psihică. Copilului i se cere să
înveţe comportamente bune, chiar cu preţul unor experienţe neplăcute la nivel emoţional de tipul vinovăţiei,
nemulţumirii sau frustrării. Iniţial, controlul asupra comportamentului este exercitat de societate, prin
intermediul părinţilor, simultan cu teama de pedeapsă resimţită de copil atunci când încalcă cerinţele sau
regulile impuse de adult (părinţi, profesori).
Fără a neglija celelalte aspecte, deosebit de importantă este, după părerea mea, dezvoltarea socioemoţională a copilului. Când pruncul face primii paşi, caută aprobarea, susţinerea părinţilor, iar încrederea
în forţele proprii este susţinută tot de către aceştia.
Experienţele prin care trece copilul şi pentru depăşirea cărora îşi concentrează eforturile personale,
(susţinut şi încurajat de către familie), vor ajuta la creşterea stimei de sine, la dezvoltarea încrederii, a
curajului şi vor crea premisele unor noi reuşite. Astfel, un părinte realist îşi va lăsa copilul să încerce, să
greşească şi apoi să reuşească, oferindu-i copilului „ echipamentul” potrivit cu care să pornească pe drumul
cunoaşterii, al vieţii. ( Să pregătim copilul pentru drum, nu drumul pentru copil- cum spune un vechi
proverb). Descoperindu-şi capacitatea de a face faţă provocărilor sau momentelor dificile, copiii se vor
bucura de un echilibru fizic şi psihic mai bun, îmbunătăţindu-şi performanţele şcolare şi continuând
interacţiunile pozitive cu ceilalţi.
Deosebit de importantă este relaţia pe care copilul o vede la părinţii săi, modul acestora de relaţionare
şi de soluţionare a problemelor, care îi vor servi drept model în viaţă. De asemenea, limbajul pe care aceştia
îl folosesc şi aşteptările pe care le au de la propriul copil îl vor creşte şi modela ca viitor adult.
Educaţia copilului în familie este despre iubire, susţinere, iar…uneori, trebuie să ştim să ne dăm un
pas în spate şi să ne lăsăm copiii să îşi „ ia zborul”. Nu ştim ce va fi în viitor, aşa că, flexibilitatea,
adaptabilitatea şi încrederea în forţele proprii vor face din micuţii noştri oameni de calitate, de succes.
Drumul copilului spre maturitate este unul- adesea dificil, dar pe care trebuie să îl străbată fiecare
copil având alături familia. Este o misiune dificilă, dar cea mai importantă din viaţa unui părinte şi care
implică atenţie, înţelepciune, răbdare şi multă dragoste!
„O educaţie bună este izvorul întregului bine din lume.” Immanuel Kant
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FAMILIA SI ROLUL SAU IN EDUCATIA COPILULUI
PROF. INV. PRESCOLAR GHITIA LEONTINA MARIA
GRADINITA MIJLOCENII-BARGAULUI
Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o
anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui
în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de
viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii.
Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest
context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate.
Familia îndeplineşte un rol important în dezvoltarea personalităţii copilului, prin modul în care
încearcă să îl educe şi să îl formeze. Astfel, influenţele familiei determină stima de sine, ajută la conturarea
unei imagini de sine a copilului, la dezvoltarea de aptudini, la interiorizarea de valori şi modele
comportamentale.Părintele este un model pentru comportamentul copilului şi pentru trăsăturile de
personalitate şi de caracter. Acest lucru este posibil datorită procesului de identificare al copilului prin
adoptarea caracteristicilor, convingerilor, atitudinilor şi comportamentelor. Identificarea se produce ca şi
consecinţă a observării şi imitării modelelor familiale. Pentru formarea unor însuşiri caracteriale pozitive
nu sunt suficiente intenţiile părinţilor, ci acţiunile pozitive ce servesc ca şi modele pentru copii.
Părinţii influenţează achiziţia aptitudinilor sociale prin modul de relaţionare în cadrul familiei,
climatul afectiv şi socio-cultural. Modul prin care părinţii participă la viaţa societăţii, se implică în
colectivitate, comunică, îşi asumă roluri şi funcţii, facilitează integrarea socială a copilului. Un mediu în
care copilul este acceptat, primeşte afecţiune şi înţelegere va încuraja disponibilitatea copilului de a se
implica în viaţa socială şi de a face faţă provocărilor întâlnite în acest demers.
Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, de adulţi
care să participe la jocurile sale şi care să-i transmită zilei de mâine un om care nu poate proveni dintr-un
sistem de învatământ clasic şi dintr-o familie care nu-şi asumă toate rolurile. Informarea şi formarea
părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile
legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de
colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între educatori şi părinţi; educatorii trebuie să
primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenţa lor în această 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 părinţilor asistenţa necesară.
Gradinita trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la activităţile ce
se desfăşoară în incinta şi în exteriorul acestora dar organizate de aceasta. Cadrele didactice trebuie să
iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în
situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la
diferite proiecte. Astfel familia se va simţi ca parte a şcolii, va avea posibilitate să vadă copilul în acel
context educaţional, să-l vadă cum se comportă, ce atitudine are faţă de activitatea de învăţare, faţă de
educator, ce ceilalţi colegi. Copilul va simţi permanent că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are alături nu
numai acasa.Se pot organiza vizite si excursii la care să participe şi părinţii copiilor. Părintele îşi poate
observa copilul într-un alt mediu, în afara şcolii, îl poate cunoaşte sub alte aspecte: relaţionare cu ceilalţi
colegi, cu adulţii din grup, comportarea în locuri publice. În acelaşi timp este o nouă ocazie în care
profesorul îl poate cunoaşte mai bine pe părinte şi invers, pot discuta mai mult într-un mediu informal carel face pe părinte să se simtă în largul său.Este o oportunitate pentru părinţi de a cunoaşte propriul copil în
alte situaţii decât cele de acasă, de a cunoaşte grupul din care face parte copilul, de a se simţi bine alături
de propriul copil, de a înţelege mai bine caracteristicile vârstei fiului/fiicei, de a relaţiona cu ceilalţi părinţi
din grup şi de a găsi puncte comune, de a relaţiona cu educatorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a
cunoaşte viaţa gradinitei.Un eveniment de o importanţă deosebită în activitatea copiilor şi în viaţa familiilor
acestora este organnizarea serbarilor -atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia copiilor
de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an.
Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al
talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă
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descoperită şi valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului
copil.Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre
formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare,
de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale în
care relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de
stimulare a elevilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem
momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le
cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi,
atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor.La fel de importante sunt sedintele cu parintii
in cadrul carora se dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care
părinţii trebuie să dea soluţii. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru părinţi. Ele
oferă ocazii ca grupul de adulţi să se sudeze, să discute unii cu ceilalţi, să-şi împărtăşească din experienţă
unii altora, dar mai ales să afle noutăţi legate de psihologia copilului, procesul de învăţare, instituţia unde
învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi dorite de părinţi, pentru viitor.Fiecare ocazie
trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, organizată cu atenţie şi
competenţă de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât şi rezultatele să fie pe măsura
aşteptărilor, în beneficiul copilului .Specialiștii sunt de părere că părinții implicați în educația micuților vor
primi din partea acestora rezultate satisfăcătoare și o atitudine pozitivă în ceea ce privește procesul
educațional. Pentru a iniția acest proces și mai ales pentru a menține viu acest proces, părinții trebuie să fie
foarte atenți la comportamentele copiilor și să intervină încă de la bun început în educarea acestora. Din
păcate, mulți părinți, din motive subiective, trec cu vederea anumite stări nepotrivite, purtări urâte ale
copiilor, considerându-le ,,trecătoare’’, normale, inofensive sau puerile. Aceste scuze ale părinților care
acoperă dezvoltarea neuropsihică nesatisfăcătoare a copiilor, au drept consecință afectarea procesului
educațional. De cele mai multe ori, părinții sunt de părere că ceea ce ei iartă, trec cu vederea, corectează
educatorul/profesorul și astfel ușor-ușor, procesul de educație al copilului se îngreunează și devine din ce
în ce mai dificil de modelat. Din acest motiv, este important ca părinții să favorizeze procesul de educație
al copilului, oferindu-i un climat familial pozitiv, în care predomină dragostea, afecțiunea. Părinții, și nu
doar ei, ci și ceilalți membri ai familiei (surori, frați, bunici, etc) trebuie să știe să fie și autoritari și să-și
impună respectul față de cei mici. Totodată, este important ca ambianța familială să fie echilibrată, relația
dintre părinți să fie una armonioasă, bazată pe dragoste și înțelegere, pentru a oferi copiilor, un exemplu
pozitiv de comportament. În funcție de relațiile din familie se formează diferite atitudini ale copiilor față
de oameni, de mediul în care trăiesc și astfel se conturează caracterul și conduita lor.
Astazi , mai mult ca oricand, familia este constienta de posibilitatile imense ale scolii de a oferi o
gama larga de roluri sociale si experiente de viata. Dezvaluirea lumii in fata mintii si ochilor copilului este
atat atributia scolii dar si a familiei .O educaţie de calitate se realizează atunci când, la procesul de formare
acopiilor participă în mod armonios toţi factorii educaţionali. Relaţia de colaborare permanentă cu familia
este una dintre condiţiile esenţiale care asigură succesul şcolar.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,
Bibliografie:
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IMPORTANȚA FAMILIEI ÎN EDUCAȚIE
PROF: GHIULAI SIMONA –MIHAIELA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 VIIȘOARA, BIHOR
Școala nu-și poate îndeplini menirea educativă fâră a avea sprijinul celulei educaționale, care a fost
și rămâne familia.
Cu alte cuvinte , atunci când părinții se implică în educația propriilor copii, aceștia fac față mai bine
cerințelor școlare, iar școala se dezvoltă.(Henderson,Mapp,2002, Henderson,Mapp, Johnson, Davies,
2007).
Evidențele cercetărilor internaționale sunt coerente, pozitive și convingătoare.Când școala, familia
și comunitatea încep să colaboreze, elevii primesc cu adevărat suportul necesar pentru a avea succes în
școală și în viață. Studiile au arătat că dezvoltarea și implementarea unor astfel de parteneriate îmbunătățesc
prezența școală a elevilor, performanța școlară a acestora, relația familie-școală și sprijinul din partea
comunității.(Jordan,Orozco,Averett, 2001, Henderson, Mapp, 2002, Boethel, 2003)
Mediul familial este primul mediu educativ și socializator pe care îl cunoaște copilul și a cărui
influență îi marchează esențial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este extrem de
puternică și de neînlocuit.
Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoștințele
despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației
primite în familie. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic,
intelectual și moral estetic. Ca prin factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele
uzuale (despre plante, animale, obiectelor casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de
observație, memoria și gândirea copiilor.
Copilul obține rezultate școlare în funcție de modul în care părinții se implică în procesul de învățare.
Părinții trebuie să asigure copilului cele necesare studiului, trebuie să-și ajute copilul la învățătură.Acest
ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu
timpul părinții se vor limita la controlarea temei de acasă și a carnetului de note. Deci, atitudinea părinților
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, politețea,
cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini,ordinea, grijă fața unele lucruri încredințate. Toate
acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii ”a avea cei șapte ani de-acasă„. Un elev fără ”cei
șapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar și ca viitor adulț. Aici trebuie reamintit că, în general,
elvii nu primesc în cadrul școlii nici un exemplu sau un sfat negativ, toate acestea influențându-l în afara
școlii.
Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei și un punct comun pe care îl are acestea cu
școala este orientarea școlară și profesională. Cei mulți părinți sunt bine intenționați în alegerea unei școli
sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, buna intenție și bine credință sunt tocmai sursele
greșelilor lor, deoarece acestea nu țin loc de competență și de pricepere. Greșelile părinților decurg uneori
și din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor.
Un parteneriat familie-școală este relația cea mai profitabilă pentru toți cei ce participă la acest
demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reține că același subiect este copilul nostru și
școlarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl
interesează și-l pasionează, iar părinții vor cunoaște în ce momente să-l susțină pe școlar, în ce fel să-l
motiveze și să-l ajute.
Misiunea școlii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerințe vieții
sociale. Procesul de educație din cadrul școlii este îndrumat și condus de persoane pregătite în mod special
pentru acest lucru. Școala a rămas punctul de pornire al orientării școlare și profesionale prin acțiuni de
informare asupra posibilităților de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale și a
aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii își decid viitorul și ponderii de implicare a părinților
în alegerea școlii și a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dacă profesia aleasă este cea datorită de copil
și dacă aceasta din urmă are disponibilități intelectuale.
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Mediul școlar îl oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizațional:
• oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de conviețuire cu ceilalți,
• creeză copilului posibilitatea de ase compara cu cei de vârsta lui,
• introduce în relațiile copilului cu adultul o anumită distanța socială,
• îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învață să devină partener, să joace
unele roluri sociale,
• îl obișnuiește pe copil cu programul orar, cu programul de viață, cu schimbarea mediului de
existență,
• stimulează dezvoltarea autonomici personale și a independenței.
Un studiu realizat în ceea ce privește necesitatea colaborării școala-familie, enumeră patru motive
pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele: părinții sunt juridic responsabili
de educațiai copiilor lor, învățământul nu este decât o parte din educația copilului, o bună parte a educației
se petrece în afara școlii. Cercetările pun în evidență influența atitudinii parentale asupra rezultatelor școlare
ale elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, precum și faptul că unele comportamente ale părinților
pot fi favorizate datorită dialogului cu școală.
În general, taoată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a părinților la
activităților școlare.
Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școliicu
aceasta(lectorate cu părinți, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare,etc.)
Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuia să o afișăm. Așadar e o sarcină a școlii să identifice situațiile
problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului și să
conștientizeze că relația de colaborare școala- familie este determinată în educarea copiilor. Educația în
familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, prin întâmpinarea și rezolvarea problemelor de
viață.
În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia și școala, trebuie să aibă același scop –
formarea personalității umane integrale și armoniase.
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,,DIN SUFLET, PENTRU MAMA!’’
EDUCAȚIA IN FAMILIE
PROF. INV. PREȘCOLAR GIDIUȚA CORINA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 MANGALIA
STRUCTURA – GRADINIȚA PP NR.3
Motto: ”Arborii se judecă după fructe, trebuie să se spună într-o zi că fiii noștri sunt mai buni ca
noi” (FRANCE)
Educația rămâne principalul mecanism de socializare, proces complex ale cărei rezultate sunt
deosebit de importante pentru fiecare societate. Este cunoscut faptul că principalele medii educaționale sunt
familia, școala, organizațiile non-guvernamentale, biserica, mass-media, etc. Școala reprezintă principala
instituție de educare a tinerei generații, dar alături de aceasta un rol foarte important îl are familia care
reprezintă primul mediu educațional și totodată acel mediu fără de care acțiunea școlii nu are succes.
Cercetările și activitățile desfășurate în grădiniță, școală, au scos în evidență faptul că acțiunea școlii
pentru a avea succes trebuie să fie susținută puternic de către mediul familial. În ultimul timp, s-a constatat
că educația primită în familie, formarea inițială are o foarte mare influență asupra dezvoltării ulterioare a
personalității copilului.
Atunci când părinții, copiii și ceilalți membrii ai comunității devin și se consideră parteneri în
educație, în jurul copiilor se formează o comuniune de suport care poate funcționa ca un angrenaj bine pus
la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esențială în organizarea și desfășurarea activității în
grădiniță și în grupele de copii.
Părinții au obligația de a satisface toate nevoile unui copil, de a învinge obstacolele ce se pun în calea
dezvoltării lui, cu scopul de a-l pregăti pentru a face progrese în evoluția lui spre maturitate.
Coeziunea familială fundamentează etica lor educativă. Părinții trebuie să-și facă din copii prieteni
sinceri.
Atașamentul între membrii unei familii nu trebuie să lipsească. Deși afecțiunea și atașamentul sunt
noțiuni de esență diferită, amândouă trebuie cultivate în mod egal.
Lumea actuală este în continuă trensformare. Frământările vieții de azi, precum și continua
dezvoltare la care participăm zi de zi obligă în căutarea de noi forme de educație a copilului. Educația
copilului este astfel strict dependentă de maturitatea noastră privind capacitatea noastră de înțelegere a
micului univers, pe care copilul și-l formează încă de la primul contact cu lumea exterioară. Spiritul lui de
observație, imaginația, perceperea, gândirea și orice conexiune pozitivă în relația copil-mediu se
desăvârșesc numai sub influența unei bune educații familiale.
Pentru aceasta, trebuie ca mai întâi părinții să se autoeduce în spiritul amprentei noului făță de ei
înșiși, să recunoască înfluența noului asupra lor și să atribuie copilului considerația de rigoare.
Părinții trebuie să vegheze pentru ca copii lor să capete un ansamblu de trăsături morale și intelectuale
necesar formării unei personalități superioare. Educarea lor trebuie să fie dirijată spre obținerea
modificărilor de caracter favorabile unei comportări superioare individuale și sociale.
De aceea părinții trebuie să lupte pentru ca orizontul moral și intelectual al copilului să fie în continuă
lărgire. Copilul nu trebuie considerat ca o statuie de bronz, care are loc fixat, din care nu mai poate fi
schimbat. El trebuie să fie activ și adaptabil, iar părinții au datoria permanentă de a-l face să progreseze, să
se perfecționeze și să-și mărească mereu valoarea umană.
Părinții au obligația de a favoriza clădirea unei familii a cărei fundație trainică să fie o solidă educație.
Membrii familiei, pentru a face din casa părintească un loc plăcut, trebuie să se comporte rațional, să se
îndrăgească unii pe alții, să fie mereu în bună dispoziție, dar mai ales în bună stare sufletească.
Viața în casa părintească, ca să lase amintiri duioase, nu trebuie să fie rigidă. Trebuie să respecte
natura fiecărui copil. El trebuie, pe nesimțite să cunoască felul de a fi al părinților, gândurile lor, experiența
lor.
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Părinții trebuie să aibă tăria de a-și controla comportarea, de a menține în casă un calm colectiv, o
bucurie interioară generală. Fără aceste condiții, atașamentul copilului de casa familială nu reușește pe
deplin.
Aducând pe lume copii, părinții și-au luat angajamentul moral de a-i iubi și ocroti. Ca să atingă acest
scop, părinții trebuie să aibă o inteligență vie, o inimă caldă și vibrantă și o natură optimistă.
Casa părintească este leagănul bucuriilor și al amintirilor duioase.
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FAMILIA, PRIM FACTOR DE EDUCAŢIE
PROF. GÎLCĂ CLAUDIU GABRIEL
LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PITEȘTI
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.
Familia reprezintă nucleul social în care se naşte copilul şi de la care primeşte primele elemente de
educaţie. Ea este “prima şcoală” a copilului şi exercită influenţe şi asupra dezvoltării ulterioare a lui. Familia
este factorul educativ care are sub îndrumare individul uman pe cea mai lungă durată din viaţa sa. Copilul
trăieşte cea mai mare parte din timpul său în familie, unde învaţă limba, obiceiurile şi comportamentele
civilizate, de aceea se spune că “cei şapte ani de-acasă” au un rol hotărâtor asupra formării ulterioare a
personalităţii. În perioada celor şapte ani, copilul se află în perioada celei mai mari plasticităţi a sistemului
nervos, fapt ce oferă familiei posibilitatea producerii prin educaţie a primelor modificări care dau direcţia
dezvoltării şi formării personalităţii.
Prin comportamentul membrilor familiei, în primul rând al părinţilor, eiconstituie un model pentru
copil. Prin modul cum îşi formează şi-şi menţin autoritatea faţă de copii, cum îşi manifestă dragostea faţă
de ei, cum rezolvă situaţiile conflictuale, părinţii pot avea rol de educatori autentici sau pot pierde această
calitate. Acest rol îl poate îndeplini numai o familie stabilă şi sănătoasă. Responsabilitatea pentru educaţia
copiilor nu este o chestiune particulară a părinţilor. Copiii de astăzi vor fi cetăţenii de mâine; de aceea,
întreaga societate este interesată şi trebuie să se implice direct.
Familia reprezintă primul mediu social de dezvoltare şi favorizează stabilirea contactelor copilului cu
societatea; el primeşte aici primele elemente de educaţie. O caracteristică importantă a familiei este aceea
că oferă stabilitate şi o afectivitate puternică, lucru ce favorizează învăţarea. În general se spune că într-o
familie, mama reprezintă afectul, iar tatăl autoritatea.
Climatul familial poate facilita sau diminua influenţele educaţionale şi transformarea acestora în
achiziţii psiho-comportamentale la nivelul personalităţii copilului. 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. 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 şi iniţiativa copilului,
controlul vieţii acestora, respectul mutual pentru drepturile fiecărui membru.
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. Existenţa unui copil
poartă o semnificaţie pozitivă, însă complică relaţia bidirecţională dintre soţi, transformând-o într-una
tridimensională. Copilul îşi exercită influenţa asupra familiei, restructurându-i activitatea, impunând o
modificare adaptativă. În condiţii normale acest lucru nu duce la un dezechilibru familial, ci doar la o nouă
organizare, impusă de ţeluri considerate de părinţi demne de sacrificiile lor.
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Familiile dezorganizate au în mod caracteristic tiparul de comunicare afectat, echilibrul familiei este
sever tulburat de existenţa conflictelor. Alianţele, coaliţiile dintre membrii familiei, ca şi ostilitatea lor, au
un rol deosebit în direcţionarea comunicării. În situaţiile în care între soţi intervin tensiuni interacţiunile
părinţi-copii au mult de suferit.
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 maladive 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. Treptat îşi pierde încrederea în ceea ce reprezenta dragostea, securitatea, liniştea.
Relaţia părinţi-copii în cadrul familiei ar trebui să fie un exerciţiu de perfecţiune, 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. Viitorul
unui popor întreg stă în mâinile părinţilor, pentru că acesta depinde de copiii noştri şi de lumea pe care ei o
vor construi şi-şi vor întemeia viziunea zilei de mâine.
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.
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.
In 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
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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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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
EDUCATOARE GILEA IOANA
GRADINITA NR. 1 ORBEASCA DE SUS
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc
o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere
al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o
parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul
copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există
coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei.
Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul
este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau,
dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi,
considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei.
Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul
fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi
deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la
grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica
şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. Exemplu: În
situaţia în care tema săptămânii este „Fructe de toamnă”, se înţelege că în acea perioadă copiii vor învăţa
cântece, poezii, vor desena, picata, modela, vor compara mărimi şi forme, toate având ca pretext fructele
de toamnă. Acasă, părinţii pot organiza activităţi similare, prin care copilul va exersa ceea ce a învăţat la
grădiniţă, dar în contexte diferite ale vieţii cotidiene. Tabelul următor prezintă două exemple în acest sens.
Ce pot face părinţii? Ce învaţă/exersează copilul? -merg împreună cu cel mic să cumpere fructe -îi
propun să ceară vânzătorului un anumit număr de fructe (3 mere, 4 pere, 2 gutui etc.) -recunoaşte fructele,
exersează număratul, exersează comunicarea cu adultul, folosirea pronumelui personal de politeţe, a
formulelor de solicitare etc. -pregătesc împreună compot sau salată de fructe -îi pot atribui sarcini copilului:
să spele fructele, să scoată sâmburii prunelor, să taie fructele în bucăţele folosind n cuţit de plastic -în timpul
acestei activităţi, părinţii îl pot ruga pe copil să îi înveţe cântecul pe care-l ştiu de la grădiniţă -exersează
deprinderile igienico-sanitare, de receptare a mesajului oral -îşi îmbogăţesc vocabularul
Părinţii ar trebui să comenteze împreună cu cel mic lucrările pe care el le-a realizat la grădiniţă şi pe
care educatoarea le afişează pe un panou la intrarea în grupă. Cu acest prilej vor cunoaşte ce activităţi a
desfăşurat copilul şi vor ştii cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat. Pe de altă parte, aceste discuţii îl vor
ajuta pe copil să-şi autoevalueze munca şi să ştie care sunt direcţiile în care pe viitor ar trebui să depună
mai mult efort sau exerciţiu. Exemplu:
La o activitate copilul a avut de colorat fructele de toamnă. Spre surprinderea părinţilor, mărul de pe
fişa copilului lor este colorat în albastru. Ceea ce ar trebui să facă un părinte, în acest caz, este să provoace
copilul să vorbească despre desenul său şi să identifice cauza erorilor („Îmi place desenul tău, dar sunt
surprinsă că mărul tău este albastru. Vrei să-mi vorbeşti despre el?”). Totodată, părintele trebuie să
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aprecieze ceea ce este pozitiv la lucrarea copilului său („Mă bucur că ai reuşit să termini de colorat
fructele!”), dar să corecteze eroarea („Vom merge să cumpărăm câteva mere să vedem ce culoare au!”) şi
să fie încrezători că pe viitor va lucra corect („Sunt sigură că data viitoare vei colora merele în culoarea pe
care o au cele pe care le mănânci la gustare!”). Este important ca discuţiile să fie destinse, să ia forma unor
dialoguri deschise, deoarece critica asupra copilului nu face decât să îl determine să fie şi mai nesigur pe
sine.
Bibliografie:
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3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: GILMEANU CRISTINA MARIA,
G.P.P. ”CEI ȘAPTE PITICI” BUZAU
Lumea contemporana, nu numai prin ritmul rapid impus schimbarii, ci si prin complexitatii ei, prin
noutatile pe care le realizeaza si le prognozeaza, pune in fata oamenilor de toate varstele, noi si noi probleme
de ordin economic, cultural, stiintific, etc. Acestei societati trebuie sa-i faca fata copilul de astazi si familia
sa. Educatia, sub toate formele ei , este chemata sa gaseasca solutii prin care omul sa se adapteze rapid si
eficient la societatea viitorului. Cunoasterea particularitatilor dezvoltarii personalitatii, a factorilor care
contribuie la desavarsirea acesteia, a problemelor pe care le ridica ea, contribuie in mare masura la gasirea
unor solutii adecvate.
Pe langa componenta genetica, prin care sunt preluatre de la antecesori o serie de trasaturi si
predispozitii psihice, si-a dovedit importanta cu totul exceptionala, interactiunea si comunicarea membrilor
familiei pentru dezvoltarea generala a personalitatii copilului. Familia ofera copilului primele informatii
despre lumea ce-l inconjoara, primele norme si reguli de conduita, dar si climatul socioafectiv necesar
satisfacerii trebuintelor si dorintelor sale. “Pecetea pe care parintii o lasa asupra structurii si profilului
spiritual-moral al personalitatii propriilor copii se mentine toata viata ” (M. Golu). Acest tip de relatie este
hotaratoare in devenirea personalitatii nu numai prin faptul ca ea este primordiala si se mentine pe toata
durata vietii (cu intensitati diferite), dar si prin faptul ca familia mediaza si conditioneaza comunicarea si
interactiunea cu celelalte componente sociale, in special cu scoala.
Influentele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin
actiuni mai mult sau mai putin dirijate, fie indirect, prin modele de conduita oferite de catre membrii
familiei, precum si prin climatul psihosocial existent in familie. Modelele de conduita oferite de parinti-pe
care copiii le preiau prin imitatie si invatare-precum si climatul socioafectiv in care se exercita influentele
educationale (“cei sapte ani de acasa” )constituie primul model social cu o influenta hotaratoare asupra
copiilor privind formarea conceptiei lor despre viata, a modului de comportare si relationare in raport cu
diferite norme si valori sociale. Este unanim recunoscut faptul ca strategiile educative la care se face apel
in familie, mai mult sau mai putin constientizate, determina in mare masura dezvoltarea personalitatii,
precum si rezultatele scolare a le copiilor, comportamentul lor sociomoral.
In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca stimularea intelectuala in primii ani de viata, climatul
emotional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori), incurajarea si suportul parental
continuu, sunt factori determinanti in dezvoltarea personalitatii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat,
in urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, ca exista o corelatie pozitiva puternica intre coeficientii de
inteligenta (QI) inalti si nivelul incurajarii parentale, atmosfera familiala generala si numarul cartilor citite
in familie.
Comportamentele educationale ale parintilor, chiar daca sunt bine intentionate, pot avea efecte
negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor, a particularitatilor de varsta si individuale, la situatii
concrete de actiune, la sistemul de cerinte adresate copiilor, etc.
In conditiile social-economice actuale, se manifesta doua tendinte contradictorii: parintii sunt
ingrijorati de viitorul copiilor lor, dar in acelasi timp nu mai au timp si rabdare sa acorde atentie problemelor
acestora. Relatia lor cu scoala este ignorata sau evitata, actiunile educative ale celor doua institutii
exercitandu-se oarecum paralel.
Este o sarcina a scolii, a personalului didactic, sa identifice situatiile problematice din familiile
copiilor, sa dirijeze pe cat posibil strategiile educative ale acestora in favoarea elevului si mai ales sa
constientizeze faptul ca relatia de colaborare scoala-familie este determinanta in obtinerea performantelor
scolare.
BIBLIOGRAFIE:
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
„AJUTĂ-ȚI COPILUL SĂ AIBĂ ÎNCREDERE ÎN EL!”
PROF. GLIGA AURELIA-RAMONA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4
LOCALITATEA REGHIN, JUDEȚUL MUREȘ
„Arta de a fi mamă este de a învăța copilul arta de a trăi.” Elaine Hoffner
Se spune că meseria de părinte este cea mai grea meserie. A fi părinte nu e deloc o sarcină ușoară,
însă aduce o mulțime de satisfacții.
Bucuria de a deveni părinte vine la pachet cu o mulțime de provocări. Cea mai mare dintre ele, atât
pentru părinți, cât și pentru cadrele didactice, rămâne pregătirea pentru viață a minunatelor făpturi aflate
într-un proces accelerat de dezvoltare.
Dragostea părinților pentru copii este imensă. Tocmai de aceea este absolut necesar să ne educăm
copiii cum se cuvine, să îi pregătim cum putem noi mai bine pentru a face față cu brio încercărilor pe care
viața le oferă. Iar acest lucru e posibil doar prin a-i încuraja permanent să fie încrezători în propriile forțe,
să nu se lase învinși la primul eșec, să învețe că fiecare greșeală, fiecare moment mai puțin plăcut poate să
devină o sursă de inspirație, un început pentru ceva mai bun! Iar cel mai elocvent exemplu este tocmai
părintele!
Este imperios necesar ca relația părintelui cu propriul copil să fie una sinceră, bazată pe încredere și
respect reciproc. Copilul are nevoie să știe că îl iubești și că îi vei fi alături în orice situație. El are nevoie
de iubire, de înțelegere, de susținere. El are nevoie să îl încurajezi, să scoți în evidență părțile sale pozitive,
să îi pui întotdeauna în valoare calitățile! Astfel vei reuși să întărești încrederea în sine, să dezvolți stima
de sine a copilului.
Doar așa copilul va reuși să depășească o mulțime de piedici care pot să îi apară în cale.
Așa cum spune Dr. Corinne Roehrig în cartea sa, „încrederea în sine este precum vitaminele: îi ajută
pe copii să crească mai frumos. Nicio ursitoare nu o pune în leagăn; ea se formează prin cuvinte, priviri,
gesturi, încurajări, obiectivitate, cunoaștere și recunoaștere, dăruire. Încrederea în sine este alcătuită din
legăturile care ne unesc cu ceilalți și ne fac suficient de puternici pentru a explora lumea, fără a ne ține
cineva de mână.” (Dr. Corinne Roehrig - „Ajută-ți copilul să – și dezvolte încrederea în sine ”, p.6).
Voi relata în cele ce urmează o scurtă întâmplare din viața mea ca părinte și modul în care am reușit,
alături de copilul meu, să depășim un obstacol ce părea greu de trecut de către acesta.
La scurt timp după începerea clasei pregătitoare am constatat că minunea mea are o reținere în a
participa la orele de religie, manifestând chiar teamă. Dorind să aflu motivele pentru care copilul e neliniștit,
i-am pus o serie de întrebări:” De ce nu vrei să mergi mâine la școală ? ” , ” Ce ați făcut la religie prima
oră?”, ” Ce v-a povestit doamna?” , ”Și tu ce ai făcut? ” etc. Astfel am aflat că, printre altele, au avut, la
fiecare oră, de rezolvat o fișă de lucru bazată pe informațiile transmise în prima parte a orei. Din neatenție,
copilul a greșit parțial rezolvarea fișei. În următoarea zi în care au avut oră de religie, în pauza care precede
acea oră, a rămas în sala de clasă pentru a avea grijă de un coleg care nu se simțea bine. Ora de religie se
desfășoară într-o altă sală de clasă, într-un alt corp de clădire al școlii. Colegii de clasă au plecat la ora de
religie, copilul meu întârziind. Acesta s-a speriat, fiind puțin dezorientat. Nu își mai amintea unde trebuie
să meargă pentru a ajunge la ora de religie. A început să plângă, însă a găsit puterea să întrebe o persoană
adultă, angajat al școlii, unde găsește sala de religie. Fiind îndrumat de acea persoană, a ajuns la oră, dar
ajungând mai târziu, s-a simțit prost față de colegi și mai ales față de doamna profesoară.
După această experiență mai puțin plăcută pentru el, copilul a început să aibă o reținere, să manifeste
oarecare teamă față de ora de religie.
Am discutat mult cu el pe această temă. De fiecare dată am pus accent pe momentele pozitive trăite
la școală: a fost încântat de povestirile doamnei profesoare de religie, a aflat lucruri noi, interesante. Când
a avut de rezolvat fișe de lucru, a rezolvat cea mai mare parte din sarcinile fișei, având doar două greșeli
minore.
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Cel mai mult am insistat pe faptul că, în momentul în care a întârziat și nu se putea orienta, a știut să
ceară ajutor din partea unui adult, reușind să ajungă cu bine la oră. Am întărit faptul că s-a descurcat într-o
situație destul de dificilă, că am încredere în el, că e un copil isteț, curajos și sunt convinsă că se va descurca
foarte bine în continuare. E nevoie să fie puțin mai atent la ore și la ce se întâmplă în jurul lui și, cu siguranță
va face față cu bine tuturor sarcinilor și situațiilor noi.
După aceste discuții, rezultatele nu au întârziat să apară. La următoarele ore de religie, copilul s-a
descurcat foarte bine : nu a mai greșit la fișe, fiind mult mai atent ; mi-a povestit cu lux de amănunte, tot ce
le-a povestit doamna la ora de religie, fiind foarte încântat de lucrurile noi pe care le-a aflat.
Acum merge cu plăcere la orele de religie, fiind mult mai încrezător în forțele proprii. E convins că
poate să facă față situațiilor noi, de multe ori întărindu-și această convingere și verbal, cu expresii precum:
” Știu că pot ! ”, ”Sunt descurcăreț!, ” Nu mă dau bătut ! ”.
Ei au nevoie să știe că se pot descurca și în situații mai puțin plăcute. Pentru copii e foarte important
să simtă că sunt înțeleși, sprijiniți și iubiți! Așa cum afirmă Urania Cremene în cartea „Cele 3 nevoi
psihologice de bază ale copiilor”, trebuie să găsim un echilibru între nevoia de conectare/relaționare,
nevoia de competență și nevoia de control/autonomie pentru a crea acea stare de bine pe care ne-o dorim
cu toții.
Să le arătăm cât de mult îi iubim, educându-i așa cum se cuvine, pregătindu-i pentru VIAȚĂ! Cred
că aceasta e cea mai bună dovadă de iubire!
Bibliografie:
1. Dr. Corinne Roehrig , Ajută-ți copilul să–și dezvolte încrederea în sine, București, Ed. Litera,
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
CODUL BUNELOR MANIERE
PROF. INV. PREȘCOLAR GLIGA EUGENIA MARIANA
GPN RĂSTOLIȚA, JUD. MUREȘ
A avea cei şapte ani de acasă înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-cuviinţă tot timpul, în
orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, cu bunicii, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii. Bunele
maniere se învaţă. Primele reguli de politeţe le învăţăm de la părinţi şi bunici. Apoi, învăţăm de la doamna
educatoare, de la doamna învăţătoare şi de la toţi profesorii.Toţi aceşti oameni din jurul nostru dau sfaturi
copiilor zilnic: • „-Spune Bună ziua când te întâlneşti cu cineva cunoscut!“–spune mama;• „-Nu vorbi cu
gura plină!“ – spune bunica; • „-Fii punctual!“ – spune tata;• „-Spune ,,Te rog când ceri ceva!“ – spune
doamna educatoare; şi multe, multe alte sfaturi.Dacă suntem politicoşi cu toată lumea, vom fi apreciaţi şi
lăudaţi. Ceilalţi vor fi, la rândul lor, politicoşi . Viaţa noastră de zi cu zi va fi mai bună, mai armonioasă şi
chiar mai veselă. Aşadar, merită să ne străduim să fim politicoşi. Când un copil nu ştie cum să se comporte
într-o situaţie, trebuie să îi întrebe pe cei mari cum să procedeze, fără frică sau ruşine,pentru că politeţea se
învaţă.
De aceea, pentru a avea cei șapte ani de acasă, copiii ar trebui să găsească răspunsuri la întrebările:
Cum salutăm? Pe cine salutăm? Cum ne îmbrăcăm? Cum ne comportăm acasă? Dar la şcoală? Cum ne
comportăm într-o vizită? Cum mâncăm? Cum facem cadouri? Cum ne comportăm la cinematograf, la
teatru, în tren, în avion? Cum vorbim, despre ce vorbim, cât vorbim şi multe altele, să învețe regulile de
politeţe și să se comporte ca atare.
Iată câteva exemple din Codul bunelor maniere pentru copii:
1. Salutul. Salutul este primul semn al politeţii. Să ne ferim să ne spună cineva, vreodată, „Bună
ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură!“
2. Punctualitatea. A fi punctual înseamnă a ajunge la timpul stabilit într-un anumit loc: la şcoală, la
o întâlnire, la teatru etc. Punctualitatea este foarte importantă atât pentru noi, cât şi pentru cei din jurul
nostru. De aceea, trebuie să învăţăm să fim punctuali în absolut toate situaţiile care cer acest lucru. A fi
punctual este o dovadă de bună-creştere şi de educaţie. Dar..., nu doar atât! A fi punctual înseamnă şi a-i
respecta pe cei din jurul nostru.
Sfaturi: Punctualitatea este obligatorie în următoarele situaţii: •La şcoală. •La ceremonii sau
activităţi, cum ar fi: o serbare, o întâlnire cu un scriitor organizată în şcoală, o lansare de carte, de
asemenea, când suntem programaţi la medic, sau în alte situaţii similare.
• La spectacole, la teatru, la concerte. Este deranjant pentru cei din jur să intrăm în sala de spectacol,
să ne căutăm locul şi eventual să şi vorbim, după ce spectacolul a început.
3.Cum ne îmbrăcăm? Câteva reguli sunt valabile pentru toate situaţiile, indiferent de momentul zilei
sau de ocazie: • De fiecare dată, înainte de a ne îmbrăca, ne asigurăm că igiena noastră corporală este
perfectă, adică: părul este curat şi pieptănat, faţa şi mâinile sunt curate, întregul corp este curat, unghiile,
de asemenea, sunt curate şi tăiate scurt. Pentru aceasta nu trebuie depus un efort prea mare. Trebuie doar
să folosim cât mai multă apă şi mult săpun. Ne îmbrăcăm corespunzător situației, în funcție de preferințe,
eveniment, anotimp,vârstă, curat.
4. Cum ne comportăm acasă? Politeţea faţă de membrii familiei. Buna-cuviinţă trebuie să ne
însoţească şi acasă . Acasă suntem înconjuraţi de multă dragoste şi căldură sufletească. Acest lucru nu ne
dă, însă, dreptul de a ne purta oricum. Dimpotrivă. Trebuie să răspundem tot cu dragoste şi cu multă,
foarte multă politeţe. .
Sfaturi pentru copii:• Nu răspundem obraznic părinţilor, bunicilor sau fraţilor. • Nu ridicăm tonul
la părinţi, bunici sau fraţi.• Dacă avem fraţi sau surori mai mici, trebuie să-i ocrotim, să-i ajutăm, să le
vorbim frumos.• Ascultăm întotdeauna de sfaturile celor mai mari.• Dacă facem vreo poznă şi suntem
certaţi, ne cerem scuze şi ne străduim să nu repetăm boacăna.• Nu-i deranjăm pe părinţi sau pe bunici,
când se odihnesc; nici când au musafiri.• Să căutăm să luăm aminte la ceea ce ne spun părinţii şi bunicii.•.
De asemenea, nu aşteptăm să ne roage părinţii să ne facem ordine în propria cameră şi în lucrurile
personale.• Ori de câte ori este ziua de naştere sau ziua onomastică a unui membru al familiei, nu uităm
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să-i spunem „La mulţi ani!“încă de dimineaţă.. • Nu uităm să oferim mamei, bunicii şi surorilor câte un
mărţişor în ziua de 1 Martie şi câte o floare în ziua de 8 Martie!• Când primim un cadou, spunem:
„Mulţumesc“. Nu este politicos să spunem: „Nu-mi place“ sau „Aş fi preferat altceva“. Dimpotrivă,
trebuie să ne arătăm foarte bucuroşi pentru darul primit; chiar dacă în sufletul nostru nu suntem foarte
încântaţi, trebuie să apreciem gestul căci, în definitiv, gestul contează (şi nu cadoul în sine)!
5. Pe stradă.Nu trebuie să-i deranjăm pe ceilalţi pietoni. • Nu intrăm în vorbă cu persoane
necunoscute. Dacă totuşi acest lucru se întâmplă, nu plecăm alături de o persoană necunoscută, indiferent
de motivul invocat de aceasta, deoarece poate fi foarte periculos.
6.Despre cadouri De nenumărate ori oferim şi primim cadouri. Oferim cadouri: Când suntem invitaţi
de cineva care sărbătoreşte un eveniment, • Când este ziua de naştere sau ziua onomastică a celor mai
buni prieteni sau colegi. Acestora le putem oferi un mic dar.
• Membrilor familiei noastre, ori de câte ori există un prilej, de exemplu, dacă pe 8 Martie îi oferim
mamei un buchet de flori. Ce cadouri oferim?Când alegem un cadou ne gândim în primul rând la persoana
pentru care îl cumpărăm. Încercăm să ţinem cont de preferinţele şi dorinţele acesteia. Astfel:• Pentru copii,
cele mai potrivite cadouri sunt: jucăriile, dulciurile, cărţile, revistele, jocurile, instrumentele de scris, de
desenat şi de colorat. Vom ţine cont de vârsta copilului, de preocupări, de înclinaţiile sale către un anumit
domeniu. Cum primim cadouri?Când primim un cadou mulţumim imediat. Să ne reamintim că florile se
despachetează şi se pun într-o vază cu apă; celelalte cadouri se despachetează când le primim, de faţă cu
persoana sau persoanele de la care le-am primit. Ne manifestăm bucuria şi admiraţia pentru ceea ce am
primit. În niciun caz nu spunem ceva de genul: „Nu e ceea ce-mi doream!“ sau „Nu e prea grozav!“. Ar fi
o impoliteţe şi o jignire la adresa celui care ne-a oferit cadoul.
7. Ştim să vorbim? Cum vorbim, ce vorbim, când vorbim şi cât vorbim arată totul despre noi înşine.
În funcţie de persoanele cu care vorbim, respectăm următoarele reguli:• Cu părinţii putem şi trebuie să
discutăm orice problemă legată de şcoală, de profesori, de colegi, de prieteni. Lor trebuie să le spunem
întotdeauna adevărul despre tot ce ni se întâmplă. Cu părinţii trebuie să discutăm şi despre lucrurile
necunoscute, să-i întrebăm, să le cerem sfaturi. Ei trebuie să fie primele persoane cu care discutăm când
avem o problemă Este spre binele nostru să o facem. De ce? La întrebarea aceasta voi ar trebui să ştiţi să
răspundeţi! • Cu bunicii, de asemenea, putem vorbi despre orice problemă. Dar, fiind persoane mai în
vârstă, este bine să-i menajăm; • Cu fraţii şi surorile putem vorbi despre orice, fără reţineri. De la cei mai
mari vom căuta să învăţăm cât mai multe. Pe cei mai mici decât noi, vom avea grijă să-i învăţăm numai
lucruri bune; îi vom ocroti şi-i vom ajuta de câte ori au nevoie.
Vorbim politicos, amabil, calm, fără a folosi injurii ori jigniri.Vorbim folosind fără zgârcenie
următoarele expresii: Vă rog! sau Te rog!, ori de câte ori cerem ceva. Vă rog să mă scuzaţi!, Te rog să mă
scuzi! este indicat să folosim ori de câte ori deranjăm cu ceva o persoană, facem o greşeală, producem o
încurcătură etc. Vă rog să mă iertaţi!, Te rog să mă ierţi! ar trebui să apară pe buzele noastre ori de câte
ori facem o greşeală (de exemplu minţim) sau producem o pagubă (spargem geamul vecinului). Mulţumesc
vine ori de câte ori primim ceva: o informaţie, un sfat, o felicitare, un dar, un cuvânt de laudă.. Toate aceste
cuvinte – considerate de unii „cuvinte magice“– Te rog, Mulţumesc, Vă rog să mă iertaţi, Felicitări- le
vom folosi şi în relaţiile cu părinţii, cu bunicii, cu fraţii şi surorile. Aceste cuvinte nu se adresează doar
persoanelor din afara familiei. Dimpotrivă, întâi le folosim în familie şi, abia mai târziu, la şcoală, pe
stradă, în relaţiile cu prietenii.
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPILULUI
PROF. GLODEAN IULIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VIȘEULUI
GRADINIȚA CU P.N. BISTRA, MARAMUREȘ
Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, când intervin primele
contacte sociale şi experienţe de viaţă (socializarea primară sau socializare de bază), şi continuă de-a lungul
vieţii omului, odată cu dobândirea unor statusuri şi roluri succesive (socializare continuă sau secundară).
Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea
exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia interacţionează şi îi solicită pe
copii. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea,
sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părinţii
oferind copilului exemple de comportamente în diferite contexte.
De la părinţi, cei mici vor învăţa să aprecieze ce e bine şi ce e rău, 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, tolerant, să
colaboreze, să fie un bun coleg şi prieten.
Familia reprezintă mediul în care copilul învaţă şi exersează comportamentele sociale, să se
descopere pe sine şi pe cei din jur, se familiarizează cu sistemul valorilor sociale şi culturale. Mediul
familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei copilului.
Copilul nu este un adult în miniatură, ci este un „candidat la maturizare“ (H. Pierot), deosebit de
receptiv la influenţele pozitive sau negative care se exercită asupra lui. De aceea, copilul trebuie socializat
şi modelat, iar fundamentarea personalităţii se realizează, în mare măsură, în interiorul familiei care
concentrează primul său univers afectiv, social şi cultural. Trăsăturile şi coordonatele personalităţii
copilului se construiesc în relaţie cu mediul social, cu situaţiile pe care trebuie să le trăiască în familie,
atitudinile părinţilor având o influenţă importantă asupra personalităţii copilului în devenirea sa ca adult.
Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea
parteneriatului între serviciile de educație timpurie și familie. Familia reprezintă primul spațiu formativ
pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în care crește și de aceea este foarte
important respectul pentru moștenirea culturală a fiecărei familii și valorificarea acesteia în spațiul în care
se află copilul separat de părinții săi.
Educaţia din familie a copilului se va continua cu cea din grădiniţă. Uneori, între cele două medii
educative, există diferenţe majore de reguli, valori, cultură etc. În această situaţie, copilul este supus
adaptărilor şi readaptărilor repetate, care îl marchează profund: se instalează o stare de confuzie internă,
copilul neştiind ce reguli să-şi asume, care valori sunt acceptate social. Mai mult chiar, putem vorbi şi
despre o traumă emoţională, copilul simţindu-se vinovat dacă va adera la valorile grădiniţei, în defavoarea
valorilor familie (sau invers).
Prevenirea unor dezacorduri nu se poate asigura fără o relaţie corespunzătoare dintre grădiniţă şi
familie. Educatorul joacă un rol important în cunoaşterea familiei, a caracteristicilor şi potenţialul ei
educativ.
Cei doi factori implicaţi în educarea copiilor cu vârste cuprinse între 3–6/7 ani, familia şi grădiniţa,
trebuie să armonizeze modelele educative promovate, să-şi transmită reciproc informaţii privind
particularităţile de dezvoltare ale copilului, valorile promovate, climatul educaţional, aşteptări în ceea ce
priveşte educarea acestuia
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Este important pentru părinte să aibă încredere în noi, educatorii, să aibă convingerea că mediul de
creștere și îngrijire îi aduce copilului toate premisele de dezvoltare integrată, că va continua să fie părintele
copilui și cea mai importantă persoană pentru el și după momentul plecării sale din acel spațiu și că noi îl
respectăm și că îl recunoaștem ca autoritate pentru copil. Dincolo de toate acestea, ascultând părintele îi
conferim sentimentul de respect pentru el și istoria sa și va căpăta încredere în noi.
Bibliografie:
1. Păun Emil, „Educația timpurie în grădinițele de copii în România într-un deceniu de tranziție”,
UNICEF,Vanemmonde,2000
2. Păun Emil, Romiță Iucu- Colectiv de autori, „Educația Preșcolară în România”, Polirom, 2002
3. „Educația timpurie in România”, Step by step-IOMC-UNICEF, Vanemmonde, 2004.

1241

EDUCATIA IN FAMILIE
PROF. INV. PRESCOLAR GLUVAC CORNELIA
Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de
viața copilului. De la ce mănânca zi de zi copilul, cu ce se îmbracă, la ce tip de informații este expus, prin
ce stări emoționale trece, în ce activități este implicat, la ce grădiniță merge. Rolul mamei și al tatălui sunt
diferite în dezvoltarea copilului și în modelarea personalității sale. Mama are rolul de a-l proteja pe copil,
în timp ce tatal are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru confruntarea de mai târziu cu lumea, cu viața. Ambii
părinti sunt un model pentru copil, și această diferenţă aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i
experienţe variate.
• Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie (în timp, atenţie, înţelegere, dragoste) pe care
o pot face părinţii pentru ei. Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relaţia părinte-copil căldura,
structura şi limite, înţelepciunea de a transforma orice situaţie cotidiană, cât ar fi de negativă, de
provocatoare, într-o lecţie de empatie, respect, înţelegere a nevoii care a creat acea situaţie
• „Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul
învaţă în familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi comportamentele
necesare pentru a se integra în societate.
• Cercetările au demonstrat, că părinții au stiluri diferite de educație a copilului: mamele tind mai
mult spre precauţie, ele încurajează securitatea, echitatea; simplifică mesajele și vorbesc la nivelul
copilului; pun accent pe îngrijirea copilului, pe simpatie, grijă şi ajutor bazat pe relaţii și percep lumea din
jur în raport cu copiii lor. Taţii se exprimă mai sumar, direct și la obiect; adeseori încurajează copiii să
încerce, să testeze lucrurile; încurajează independenţa, concurenţa, pun accent pe dreptate şi îndatoriri
bazate pe reguli; tind să se joace cu copiii și să perceapă copiii lor în raport cu lumea din jur. Un lucru este
cert, că ambele abordări sunt necesare pentru maturizarea copilului. • Ceea ce nu știu tații despre implicarea
lor în creșterea și educația copilului, este că dincolo de ”oboseală”, ”nervi” și ”timp pierdut”, copiii lor au
multe beneficii, printre care: copiii Proiectul ,, • Încurajaţi toţi membrii familiei (mama/tata, fraţi/surori) să
participe în activități ce țin de de îngrijirea copilului (baie, îmbrăcare, hrănire, adormire, plimbare, exercții
fizice); activități educaționale/creative de joc, citirea poveștilor, discuții în familie, învăţarea unor lucruri
în comun; distribuirea anumitor sarcinilor casnice etc.
• Organizaţi evenimente de familie în comun, în așa mod ca fiecare membru al familiei să fie
responsabil de o anumită sarcină, iar ulterior analizați activitatea și stabiliți punctele forte și cele
vulnerabile.
• Încercați să aveți așteptări realiste de la copiii voștri, care vă vor ajuta să abordați constructiv
comportamentele nedorite (plâns excesiv, colici, isterici, tulburări de somn, tulburări alimentare etc.).
• Participaţi la tot ceea ce realizează copilul. Implicați-vă în activităţile lui, dar nu uitaţi să-i oferiţi
independenţă şi libertate. Anunţaţi-l că vreţi să faceţi ceva împreună, cereţi-i opinia lui, astfel va învăţa să
vă ceară părerea atunci când va avea nevoie.
• Distrați-vă cu copilul, bucurați-vă împreună. Găsiți timp pentru a petrece timpul liber. Sacrificați
alte ocupații și fiți alături de copil.
• Participaţi la activităţile preferate ale copilului Dvs: desenaţi pe asfalt, înscenaţi istorioare sau
studiaţi gândacii care se târăsc prin praf etc.
• Plasați-vă la același nivel cu copilul când discutați (vă puteți apleca, așeza pe covor, coborî în
genunchi; îl puteți lua pe copil pe genunchii Dvs, în brațe etc.). Uitați-vă în ochii copilului atunci când îi
vorbiți, mențineți contactul vizual cu el, atunci când vă comunică ceva.

1242

• Lăudaţi copilul pentru eforturile depuse, mai cu seamă atunci când nu îşi atinge scopul; învăţaţi-l
cât este de important să facă tot ce depinde de el (ex: ”Îmi place cum ai aranjat în cameră. Ai reușit să
găsești loc pentru fiecare lucru și le-ar ordonat perfect”)
• Creați o boxă a bunătății - scrieți pe foițe toate faptele de bunătate pe care le faceți Dvs și copiii
voștri (de ex: vă ajută la treburile casnice, împart o jucărie cu fratele sau sora, fac o poză pentru un prieten
etc.). Apoi, extrageți periodic din cutie câte o foiță și citiți-o cu voce tare împreună cu familia.
• Alcătuiţi un colaj despre familia Dvs. Alegeţi fotografii mai vechi de familie şi alte imagini ale
lucrurilor preferate cum ar fi animale, sporturi, mâncăruri şi lipiți-le pe un carton. Veți obține astfel un
"panou de onoare" al familiei Dvs.
• Creați un tabel de sentimente sau folosiți stickere sau imagini pentru a vă ajuta copilul să exprime
în cuvinte cum se simte în fiecare zi. Folosiți cărți de poveşti și imagini pentru a discuta despre emoții
precum furia, frica și anxietatea.
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RELAȚIA ȘCOALĂ -FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR GOGA POMPILIA ADRIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” ȘTEFAN CEL MARE”
CETATEA DE BALTĂ JUD. ALBA
Obiectul acţiunii educative exercitatǎ de şcoalǎ şi familie este copilul. Relaţiile interpersonale între
educatori şi pǎrinţi au un caracter social. Ele se definesc în funcţie de statutul şi rolul pe care-l au pedagogii
şi pǎrinţii în cadrul activitǎţii educative. Cadrul didactic este acela care imprimǎ un mod sau altul de
manifestare a acestei relaţii. Acesta trebuie sǎ mediteze asupra situaţiilor intervenite pe care sǎ le discute
cu pǎrinţii elevilor, asupra tonului discuţiei, atmosferei în care se va desfǎşoara discuţia.
O modalitate eficientǎ pentru educaţia copilului în procesul colaborǎrii dintre educatori şi pǎrinţi este
aceea a unui schimb de opinii, de informaţii despre copii. Promovând cu pǎrinţii un dialog despre copil,
educatorul ataşeazǎ mult mai uşor pe pǎrinţi de şcoalǎ şi de activitatea desfǎşuratǎ în cadrul ei. Educatorul
va folosi dialogul, pentru a urmǎri sǎ obţinǎ de la pǎrinţi informaţii despre copil, sǎ le cunoascǎ opiniile
despre comportamentul lui. Educatorul îi va informa pe pǎrinţi despre conduita şcolarǎ a copilului şi despre
rezultatele la învǎţǎturǎ. Luând forma unui dialog, relaţia educatori - pǎrinţi dobândeşte resurse educative
pentru elevi. Dacǎ educatorul expune conduita unui elev în plen cu un ton autoritar, moralizator, unii dintre
părinţi se vor izola, se vor îndepǎrta. Educatorul trebuie sǎ se apropie cu tact de pǎrinţii care nu sunt
obiectivi în aprecierile fǎcute asupra copiilor. El are obligaţia morală sǎ-i asculte pe pǎrinţi şi sǎ le solicite
informaţii despre copil. Primele date pe care educatorul le va comunica pǎrintelui trebuie sǎ-l bucure pe
acesta, sǎ se refere la acţiunile pozitive ale copilului, la posibilitǎţile lui de dezvoltare. Pe un ton adecvat,
îi va comunica, dacǎ este cazul, informaţii despre unele insuccese ale copilului sau despre abaterile pe care
le-a sǎvârşit. Pe pǎrinţi îi intereseazǎ viitorul copilului şi ei sunt sensibili la tot ce se referǎ la posibilitǎţile
de dezvoltare ale elevului. Prezentând pǎrinţilor aceste posibilitǎţi, precum şi mijloace de realizare,
apropiem pe pǎrinţi de şcoalǎ.
Colaborarea dintre educatori şi pǎrinţi are valoare şi pentru activitatea educatorului. Cunoaşterea de
cǎtre profesori a cauzelor familiale care determinǎ eşecul şcolar al elevului, a dificultǎţilor pe care el le
întâmpinǎ în pregǎtirea unor lecţii va uşura activitatea şcolii în utilizarea mijloacelor adecvate pentru
educarea copiilor. Relaţia de interdependenţǎ şi interacţiune şcoalǎ - familie se manifestǎ într-o formǎ
institutionalǎ: comitetul de pǎrinţi.
Comitetul de pǎrinti participǎ la organizarea unor activitǎţi mai ample: excursii, manifestǎri culturalsportive ale elevilor, expoziţii şcolare, etc. Comitetul de pǎrinţi compus din cetǎţeni cu un nivel cultural pedagogic mai ridicat şi cu o conduitǎ familială şi cetǎţeneascǎ exemplarǎ, ia parte la acţiunea de întǎrire a
capacitǎţii educative a unor familii. Participarea unor membri ai comitetului de pǎrinţi la convorbirile
organizate de diriginţi cu pǎrinţii, la vizitele fǎcute de diriginţi în familie şi expunerea unor probleme
educative de cǎtre pǎrinţi în faţa celorlalţi pǎrinţi constituie un act de iniţiere pedagogicǎ a pǎrinţilor.
Funcţia educativă constă în ajutorul dat şcolii pentru şcolarizarea contingentelor de copii, participarea la
manifestǎrile extraşcolare ale elevilor, supravegherea conduitei lor extraşcolare, expuneri în faţa elevilor
cu prilejul unor zile festive, dezbaterea problemelor pedagogice ivite într-o clasǎ sau în şcoalǎ .
Colectivitatea socialǎ participǎ la acţiunea educativǎ organizatǎ de şcoalǎ. În multe şcoli însǎ, activitatea
comitetului de pǎrinţi este restrânsǎ la planul organizatoric - administrativ.
Multe dificultǎţi pot bloca funcţionarea normalǎ a relaţiei şcoalǎ – familie izvorând din conduita
greşitǎ a unor învǎţǎtori şi profesori. Tonul moralizator în discuţiile educatorilor cu pǎrinţii îi îndepǎrteazǎ
pe aceştia de şcoalǎ. Cadrele didactice nu trebuie sǎ piardǎ din vedere cǎ în relaţiile lor cu pǎrinţii calitatea
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de pǎrinte se pǎstreazǎ şi atunci când tata sau mama unui elev a venit la şcoalǎ sǎ se interezeze de situaţia
şcolarǎ a copilului lor. În discuţiile cu pǎrinţii conduita educatorilor trebuie sǎ fie alta decât în relaţiile cu
elevii.
Dificultăţile ivite în mecanismul relaţiei şcoalǎ - familie pot fi învinse printr-o susţinutǎ muncǎ de
ridicare a nivelului cultural al familiei şi de iniţiere pedagogicǎ a pǎrinţilor. Aceasta va atrage dupǎ sine şi
schimbarea pǎrinţilor faţǎ de şcoalǎ. Ei vor întelege rolul şcolii în lǎrgirea orizontului cultural al tinerei
generaţii şi în pregǎtirea ei pentru viaţǎ. Însǎ iniţierea pedagogicǎ a familiei nu poate fi restrânsǎ la
prezentarea în faţa pǎrinţilor a sarcinilor şcolare ale elevilor şi a atribuţiilor şcolii ci poate fi realizatǎ cu
mai mult randament dacǎ pǎrinţilor li se fac expuneri referitoare la unele aspecte ale educaţiei în familie.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE’
PROF. GOLDA ADRIANA IOANA
Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți. Dar, oare, toți
știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel? Care sunt ingredientele care ne asigură
sănătatea și fericirea pe termen lung? Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia și care îi asigură
succesul în viață?
Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca
mediu educativ determinant, dar şi ca sursă de de adaptare şcolară şi de comportament deviant al elevului,
prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ. 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.
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
Specialiștii sunt cu toții de acord că educaţia de acasă este un process care nu se încheie niciodată,
dar care trebuie să țină cont de etapele de dezvoltare ale copilului. Aceștia mai sunt de părere că părinții,
iar nu cadrele didactice ar trebui să fie cei care-i explică acestuia ce îi este permis sau nu să facă, să impună
niște reguli clare și realiste care trebuie respectate, și care sunt consecințele nerespectării regulilor.
Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt şcoala şi familia, dar există și alte
influenţe sociale, cum ar fi migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor. Astfel cresc posibilităţile de
folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocupările culturale şi sportive, şi rezultă o
schimbare în mentalitatea familiei.
Climatul familial negativ este caracterizat prin lipsa de autoritate a mamei, rolul de părinte nu este
îndeplinit cu calm şi consecvenţă, părinţii ajung deseori la divergenţe în legătură cu disciplinarea copilului,
copilului i se aplică pedepse corporale, este ameninţat şi admonestat.
Cauzele nerealizării şcolare (eşecul scolar sau insuccesul şcolar) sunt determinate de condiţiile de
mediu familial. Atitudinea de neacceptare a dorinţelor copilului de către părinţi include respingerea,
supraprotecţia acestuia şi întreruperea sistematică a copilului în timpul jocului. Copilul respins este brutal,
singuratic, necomunicativ, certăreţ, etc.;
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.
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
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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
decomportament: 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. 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 prin
comportament. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său şi a celor
din jur.
Astăzi, relația familie-școală este o prioritate. Însă este nevoie de timp și de efort, întrucât problemele
comportamentale și de educație ale elevilor nu dispar după o singură intervenție. Uneori, atât familia, cât
și școala vor fi nevoite să lucreze împreună ani întregi pentru soluționarea problemelor comune și pentru ași oferi ajutor reciproc în vederea accelerării progresului școlar al copiilor. În același timp, este nevoie de
acceptarea necondiționată aceluilalt. Relațiile de colaborare sunt mult mai îmbunătațite atunci când
educatorii îi abordează pe părinți la nivelul la care se află aceștia, nu la nivelul la care ei (educatorii) cred
ca ar trebui sau ar putea sa fie.
Privind parteneriatul familie-școală cu deschidere și interes, într-o manieră dinamică și flexibilă,
suntem în măsură să evităm o anumită rutinizare a relaționării și să depășim modalitățile tradiționale,
clasice, de lucru cu părinții. În cadrul unor coordonate definite de respect mutual, permisivitate, acceptare
necondiționată, căldură, empatie și absența oricărei exploatări, parteneriatul are șansa de a fi constructiv.
Numai astfel vom reuși să găsim în psihologia educațională un loc adecvat parteneriatului, astfel încât
perspectiva din care sunt privite locul și rolul copilului să permită o conexiune eficientă a școlii cu viața
reală, elevul învățând în cele din urmă să fie bine ancorat în realitate și, în același timp, un model pentru
alții.
În consecință, unul dintre scopurile principale ale parteneriatului familie-școală este crearea unui
mediu educațional care să activeze potențialul de învățare al elevilor și să încurajeze implicarea activă în
învățare. În acest sens, școala trebuie să asigure un climat în care atât elevii, cât și părinții să se simtă
confortabil si, pe cât posibil, să fie protejați de tentația de a asocia școala cu sentimentul de eșec. Dacă
interacțiunile dintre familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor relații se vor
simți mai puternic conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește ajutorul pe
care îl pot oferi elevilor în procesul învățării.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR GOLIȚĂ ANDREEA
Sigur am auzit cu toții zicala “ Bebelușii nu vin cu un manual de utilizare”. Însă creșterea și îngrijirea
copilului cu scopul de a deveni un adult sănătos, fericit și creativ este cu siguranță cea mai grea meserie din
lume.
Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de
alimentaţie sănătoasă), acestea constituind suportul dezvoltării ulterioare şi punându-și amprenta asupra
întregii personalităţi. Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului,
corectitudinea exprimării depind de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia interacţionează şi îi
solicită pe copii. În familie se formează cele mai importante valori pozitive ce se vor manifesta în
comportamentul copilului: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea
acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părinţii oferind copilului exemple de comportamente
în diferite contexte. De la părinţi, cei mici vor învăţa să aprecieze ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e
nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente.
Cercetările și studiile efectuate pe populații școlare diferite, din țări și regiuni diferite, confirmă că
grijile, depresia, anxietatea scad performanțele școlare (Petrea, Irina 2012, pag 22). Problemele cele mai
importante apar atunci când stresul și anxietatea copiilor au legătură cu familia. Părinții ar trebui să își lase
copiii să învețe din propriile greșeli. Dacă poți rezista tentației de a prinde mereu copilul înainte de a cădea,
la propriu și la figurat, el va putea simți pe propria piele ce înseamnă dezamăgirea.
Copilul are nevoie să știe că, uneori , e normal să aibă emoții negative cărora trebuie să le facă față
în mod pozitiv., să nu reacționeze exagerat în situații neplăcute și să înțeleagă că nu e sarcina altor persoane
să îi rezolve problemele. Un mediul familial pozitiv are o influență benefică asupra dezvoltării copilului
din punct de vedere socio emoțional.
Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de alte influenţe educative ce se
exercită asupra copilului şi mai ales, de cea din familie. Educaţia trebuie să se manifeste permanent ca o
acţiune coerentă, complexă şi unitară a grădiniţei şi familiei.
La intrarea în grădiniţă, părinţii sunt cei care deţin toate informaţiile legate de copil: stare de sănătate,
obiceiuri alimentare, particularităţi de învăţare, mod de comportare, probleme în dezvoltare informaţiile
legate de copil: stare de sănătate, obiceiuri alimentare, particularităţi de învăţare, mod de comportare,
probleme în dezvoltare .
Vârsta de 3 ani, ca şi debut al preşcolarităţii, atrage după sine o diversificare şi o îmbogăţire a stărilor
afective. Mediul de apartenenţă al copilului lărgindu-se (familie, grădiniţă, mediul stradal) se va amplifica
şi lumea sa interioară, iar eforturile de adaptare la cerinţele noi sociale vor spori. Adesea, situaţiile sociale
diverse în care copilul este implicat devin surse de nelinişte şi nervozitate din cauza ineditului. Ne aflăm
într-o etapă de instabilitate a trăirilor afective, cu explozii emoţionale, adică treceri bruşte de la o stare
pozitivă la una negativă şi invers. Întreaga dezvoltare afectivă este pusă pe seama procesului identificării.
Modelele umane cele mai apropiate fiind cele parentale, copilul se străduieşte iniţial să se identifice cu cei
doi părinţi ai săi. Cercul persoanelor cu care se identifică lărgindu-se, educatoarea devine una dintre acestea,
cu rezonanţă puternică pentru copii, câmpul afectiv îmbogăţindu-se astfel cu noi trăiri.
Contradicţia dintre trebuinţa de autonomie şi interdicţiile impuse de adult nasc trăiri emoţionale care
îmbracă forma crizei de opoziţie manifestată printr-un evantai de rivalităţi faţă de cei mari. În consecinţă,
satisfacerea trebuinţei de independenţă va declanşa conduite pozitive, după cum blocarea ei va genera stări
emoţionale negative.
În preşcolaritate se înfiripă trecerea spre sentimente, ca stări afective stabile şi generalizate. Astfel,
vor apărea unele sentimente morale precum ruşinea (când este mustrat pentru ceea ce contravine normelor
de conduită), mulţumirea atunci când este lăudat pentru o faptă bună, ataşamentul şi dragostea către fraţi,
prietenia (preferinţa de a se juca cu anumiţi copii). Dacă la 3 ani copilul cunoaşte starea de vinovăţie şi la
4 ani pe cea de mândrie, la 6 ani apare criza de prestigiu, cu precădere în situaţia unor mustrări publice.
Sindromul bomboanei amare – ruşinea în urma unei recompense nemeritate, o bucurie plină de nelinişte –
pledează pentru socializarea proceselor afective, evidenţiind atitudinea critică faţă de propriul
comportament într-un context social
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După 4-5 ani reuşitele de autocontrol (stăpânirea de sine), dublate de creşterea încrederii în forţele
proprii pe fondul achiziţiilor făcute în plan psihomotor şi cognitiv, determină reacţii de mulţumire de sine
şi chiar mândrie. Se conturează o dispoziţie de fond mai calmă şi receptivă cu manifestarea rezistenţei la
frustrare şi amânare şi diminuarea negativismului brutal şi a minciunii intenţionate ca forme de protest
(Glava, A., 2002, pag 21).
Astfel copiii ce au deprins atitudini și comportamente sociale, au învățat să își exprime adecvat
emoțiile sau au dezvoltat o strategie de rezolvare a conflictelor prin interacțiunile cu ceilalți copii, se
integrează mai ușor la școală, leagă mai ușor prietenii când intră într-un mediu nou și mai apoi ca
adolescent, au deja puse bazele integrării sociale.
Bibliografie
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR GOMBOȘ ALINA
LICEUL TEHNOLOGC „FELIX” SÂNMARTIN
Primul factor care formează persoana într-o perspectivă multidirecțională este familia, acolo unde
copilul își petrece primii șapte ani din viață. Familia constituie mediul cel mai natural cu putință și care
exercită o mare influență, de multe ori în mod implicit, ascuns, indirect. Acest mediu este cel în care copilul
deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament
conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament
social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele
deja deprinse din familie.
Expresia „cei şapte ani de acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. Când spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne
gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios
cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate
împrejurările, ne dezvăluie mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul nostru.
În spatele unui comportament corespunzător al copilului se află relaţia afectivă cu părinţii. Dragostea
cu care părinţii îşi înconjoară copilul încă din primele luni de viață îi permite acestuia să se dezvolte, să
aibă încredere în sine. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi
creează un echilibru emoțional și comportamental care îl va ajuta să se comporte adecvat în societate.
Părintele este dator să îi ofere copilului o educație bună, de calitate, încă din primele zile de viață, să-i
acorde o atenție sporită. Când acesta începe să priceapă, să aibă rațiune, părintele este responsabil pentru
a-i explica diverse lucruri, diferite situații care se ivesc, care apar pe neașteptate, să-l ajute pe copil să
discearnă ce este bine și ce este rău.
În urma celor șapte ani petrecuți acasă un copil trebuie să beneficieze de un anumit grad de autonomie
(să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse
de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională
care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială
Consider că cei șapte ani pe care îi petreci în familie, alături de părinți, sunt primordiali. Educația pe
care o primesc copiii în „cei șapte ani de acasă” se oglindește pe tot parcursul vieții. Pentru a avea un copil
bine crescut este necesar ca părinții să fie un exemplu pozitiv pentru copiii lor, un bun model, pentru a-i
obișnui cu bunele maniere, pornind de la lucruri simple încă de la o vârstă fragedă.
În concluzie, consider că educația primită în cei șapte ani petrecuți în familie este cel mai de preț
cadou pe care copilul îl poate avea vreodată.
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IMPORTANTA RELATIEI IN FAMILIE
GORCEA VALENTINA CORNELIA
În anii preșcolari, creșterea în familie ar trebui să vizeze formarea unei culturi a sentimentelor.
Aceasta este cultivarea reverenței (reverența cea mai profundă) pentru respectul față de părinți, bătrâni,
aproape de frica de a jigni, de a supara familia și prietenii. Respectarea părinților contribuie la formarea
ascultării, care este deosebit de importantă în condițiile moderne, atunci când există o pierdere a unor astfel
de criterii „posibile” și „nu”. Familia este obligată să creeze condiții pentru a insufla copilului un sentiment
de rușine, timiditate, care este caracteristic fiecărei persoane, pentru a nu-l lăsa să stea în copilărie. Un loc
important în creșterea copiilor în familie este cultura consumului, abstinența și autoreținerea. Pentru
aceasta, este necesar să se formuleze la copii necesitatea respectării regimului zilnic, a întăririi, a îndeplinirii
treburilor gospodărești, a exactității, a moderației în alimente. Cultivarea reverenței contribuie la formarea
relațiilor cu o altă persoană: acestea sunt sentimente de înțelegere și compasiune. Copiii de la o vârstă
fragedă ar trebui să învețe regulile: nu jigni pe nimeni; ajută cât poți; fa bine. Ar trebui să se acorde o atenție
deosebită creșterii veridicității la copiii din familie, pentru acest părinți, membrii adulți ai familiei ar trebui
să fie un exemplu în cuvinte și fapte, să nu înșele copiii și să nu le transmită mesaje false. Educația unui
sentiment de voință este educația caracterului. Mai multe A.S. Makarenko a oferit exerciții pentru educarea
voinței și le-a numit „gimnastica comportamentului”. În pedagogia și psihologia modernă, au fost
acumulate un număr suficient de exerciții pentru ridicarea voinței: „Lăudați-vă” pentru manifestarea unor
eforturi puternice: nu am vrut - dar am făcut-o, nu am putut - dar am învățat și altele.Educația conștiinței la
copiii din familie este cea mai semnificativă în manifestarea spiritualității. Conștiința este o expresie a
conștiinței de sine, este vocea „eu” interioară, este educarea responsabilității conștiente pentru sine. NE
Schurkova în studiile sale constată că conștiința este baza moralității universale. Conform condiției sale,
moralitatea unei persoane este determinată. Conștiința poate fi: calmă, curată, slabă, moartă, „arsă” - aceasta
este o condiție extrem de periculoasă, o persoană pierde granițele a ceea ce este permis, nu simte
responsabilitatea, pierde un sentiment al valorii lumii, omului, creatorului. Acest lucru duce la vicii și
crimePărinții, adulții din familie ar trebui să știe că educația sentimentelor la copii se realizează prin arta
clasică, care este prezentă în literatură, muzică și arte vizuale. Pentru a face acest lucru, trebuie să citiți, să
discutați ce ați citit cu copiii, să mergeți la muzee, expoziții, teatre, să analizați ceea ce vedeți, să învățați
să vedeți și să admirați frumosul.
Cuvântul ocupă un loc mare în creșterea sentimentelor la copii. În condiții moderne, o atitudine
nesănătoasă față de cuvânt, uitarea fundamentelor sale spirituale, a dus la deprecierea, desacralizarea
(sărăcirea) vocabularului activ nu numai al copiilor, ci și al adulților înșiși. Acest lucru este confirmat de
utilizarea frecventă a profanității de către adulții din familie, în locuri publice, ceea ce servește ca un
exemplu rău pentru copii.Există sarcini specifice în creșterea copiilor în familie în funcție de sex (sex).
Părinții ar trebui să știe că natura însăși a programat caracteristicile comportamentului bărbaților și femeilor.
Dacă acesta din urmă este subțire sensibil, implacabil față de rău, atunci bărbatul este curajos, capabil să-și
poarte responsabilitatea pentru cei dragi, pentru a-și apăra patria. De îndată ce un copil la o vârstă fragedă
începe să conștientizeze „eu”, un drum lung începe să devină el ca persoană. Numai până la vârsta de 5-7
ani copiii își diferențiază clar regulile de comportament în conformitate cu obiceiurile și obiceiurile
mediului în care se află copilul. Copiii nu au încă o experiență de comportament dezvoltată, o fac mult în
mod inconștient, iar părinții (tata și mama) sunt un exemplu pentru ei de urmat, astfel încât atmosfera
educației familiale din copilărie le va determina în mare măsură comportamentul în viitor, în rolul soțului
și soției. . Părinții, respectând munca copiilor lor încă din copilărie, hobby-urile, înclinațiile lor, îi vor ajuta
în continuare în alegerea unei profesii. Educația muncii la un copil este cel mai înalt indicator moral al unei
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personalități emergente.Sarcina părinților este de a crea condiții în familie pentru educația mentală și
dezvoltarea copiilor. Este important să îi învățați pe copii să observe fenomene naturale, să compare obiecte
și fenomene, să evidențieze aspectele similare și diferite. Nu ultimul loc în dezvoltarea mentală a copiilor
este ocupat de tehnologiile informaționale moderne. Copiii sunt mai rapizi decât adulții pentru a stăpâni
munca pe computer, de aceea este important ca părinții să dozeze timpul pentru a lucra cu acesta, să le ofere
copiilor jocuri de natură în curs de dezvoltare cu o complicație constantă, unde copilul trebuie să fie
inteligent, dexter și să învețe să analizeze. Cu toate acestea, fără un control adecvat de către adulți, există
pericolul formării unei igrofobii computerizate la copii.Deja la vârsta preșcolară, familia formează la copil
o cultură estetică. Încă din copilărie, părinții învață un copil să se bucure de zâmbetul mamei, de o jucărie
frumoasă, de o floare, de pasăre, de muzică frumoasă, de o carte interesantă, de un act uman frumos. În
educația estetică, este important să îi învățați pe copii nu numai să se bucure de frumusețea care îi
înconjoară, ci și să o înțeleagă și să aibă grijă de ea în natură, acțiuni, fapte și gânduri specifice.
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L’importance de la famille dans l’éducation de l’enfant
PROF. DANA GOSTA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9, REŞIŢA, C-S
L’éducation des enfants dans le cadre de leur famille a été pendant longtemps considérée par les
chercheurs en sciences humaines et sociales comme un processus informel qui contribue au développement
des enfants et à leur insertion dans la société.
En tant que milieu social, la famille représente le lieu où l’enfant est soigné, éduqué, l’éducation en
famille précède celle institutionnelle. L’enfant, dans ses premières années de vie dépend de ses parents et
ceux-ci ne doivent pas être préoccupés uniquement du coté physique de son éducation, mais ils doivent
envisager l’éducation psycho-sociale, par la corrélation des possibilités physiques avec celles psychiques.
L’éducation en famille constitue le fondement du développement psychique de l’enfant et son éducation au
niveau psychique doit suivre l’évolution physique, en suivant simultanément l’éducation intellectuelle,
morale, afin de former son caractère. Les exemples positifs dans la famille ont le rôle le plus important dans
l’évolution psychique de l’enfant.
Le processus de l’éducation morale de l’enfant est de longue durée, quoiqu’elle commence au sein
de la famille. Le comportement civilisée, les attitudes de l’enfant envers les autres expriment en fait
l’atmosphère morale où celui-ci a été élevé en famille, les conseils reçus de ses parents, l’exemple personnel
qu’ils lui ont donné par leurs attitudes et leur conduite. Il y a souvent des parents qui ne comprennent pas
que leur enfant est incorrect, pas pour le fait qu’il veut s’écarter des règles, mais parce qu’il ne sait pas
comment se comporter, il ne dispose pas de l’expérience morale nécessaire, il ne connaît pas les exigences
envers son comportement.
Dans l’éducation des enfants, un rôle important est constitué les relations justes entre les membres de
la famille. Ce qui doit caractériser les relations entre les parents et les enfants est le respect réciproque entre
les membres de la famille, l’amour paternelle rationnelle envers les enfants, la conséquence et l’unité des
exigences que les parents et les autres membres formulent envers l’enfant, l’exemple personnel que les
adultes offrent par leurs actions et leurs attitudes, de sorte que ceux-ci deviennent un exemple à suivre.
Il est évident que les parents aiment leurs enfants, ils travaillent pour eux et participent à toutes leurs
joies et leurs moments de tristesse, satisfaisant tous leurs caprices. Mais, l’essentiel est que cet amour ne
soit pas aveugle. Les parents qui se manifestent de telle manière envers leurs enfants, qui les protègent de
tout effort et leur satisfont tous leurs caprices ne réjouissent d’aucun respect ou autorité devant ceux-ci.
L’expérience de l’éducation en famille mène à la conclusion que là où il y a des enfants protégés
excessivement de tout effort ou souci, ceux-ci deviennent égoïstes, n’aiment pas du tout leurs parents,
terminant par s’éloigner de leurs parents.
Références bibliographiques :
https://www.unige.ch/fapse/publications-ssed/files/3414/1572/5491/Pages_de_125_APPINT.pdf
https://sites.google.com/site/roluleducatiei/rolul-familiei-in-formarea-individului
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIE - CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR GOSTE MIRELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOCOND, JUD. SATU MARE
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă, ne gândim la educația pe care copilul o primește de la părinți,
la formarea personalității și a comportamentului copilului pănă să meargă la școală.Când spunem că un
copil ,,are cei 7 ani de acasă”, ne referim 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.
Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, să citească şi să devină un bun exemplu
la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectualcognitivă
etc. Cei şapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu
ceilalţi. A avea cei şapte ani de acasă înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bunăcuviinţă tot timpul, în
orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii, cu vecinii .
Dar educaţia primită în cei şapte ani de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil
şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite
copiluluiÎn cei șapte ani de acasă copilul poate învăța: deprinderi de autoservire, de ordine și igienă;
deprinderi de curățenie și exprimarea propriilor nevoi, deprinderi de exteriorizarea trăirilor, sentimentelor
și emoțiilor atât pozitive, cât și negative; bune maniere și comportament, limbaj corect transmis (fără greșeli
de pronunție, topică ori dezacord dintre părțile de vorbire – este momentul consultării unui specialist, a unui
logoped); modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător;
concentrarea atenției;perseverența în realizarea uneri sarcini; alegerea motivelor și motivațiilor atunci când
vrea să facă ceva. Nu orice cunoștință sau sfat primit devine pentru copil convingătoare și îndem la
comportare pozitivă. Exemplele bune din viața familială vor influența în mare măsură comportarea psihică
a copilului. Un loc important în educarea copilului o au jocurile și jucăriile.
Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil
manierat se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de
acasa.Copilăria reprezintă cea mai potrivită perioadă a vieții pentru educație, pentru formarea și instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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. Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic
și afectiv, atunci pe viitor va apărea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de
sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forțe, dar va apărea și acel sentiment de rușine. Tot timpul familia
trebuie să încurajeze copilul, să-l îndrume și să-i arate ce e bine și ce e rău. Familia este cea care oferă
copilului primele informații despre lumea ce-l înconjoară, primele norme și reguli de conduită, dar și
climatul socio-afectiv necesar trebuințelor și dorințelor sale.Influențele educative pe care familia le exercită
asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate, cât și indirect, prin
modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinți, pe care copiii le preiau prin imitație și învățare, și climatul
socio-afectiv în care se exercită influențele educaționale,reprezintă primul model social cu o influență
hotărâtoare asupra copiilor privindformarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și
relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă și caldă afecțiune în concordanță cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forțelor lui,
oferindu-i și cerându-i numai ce nu-i depășește capacitatea de înțelegere.
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În familie se dezvoltă spiritul de afirmare a idealurilor tănărului, dorința sa de participare la viața
socială, culturală și politică a vieții sale
Așa cum ne creștem sau ne educăm copiii, așa cum ne comportăm noi, adulții ,,așa vor trăi și se vor
manifesta pe viitor, copiii. Ei cresc și se formează în viață într-un univers pe care îl creează părinții.
BIBLIOGRAFIE:
• Golu, M. ,,, Fundamentele pedagogiei”, Editura Fundației România de Mâine, București, 2000;
• Negovan, V. ,,, Intoducere în psihologia educației”, Editura Curtea Veche, București, 2003
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: GOTHAR MELINDA,
GRADINITA CU P.N. NR. 1. ,,KICSI ANTAL"TURIA
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein
Ce sunt cei 7 ani de acasă ?
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie Cei 7 ani
de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a copilăriei.
Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai copilului
sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie,
citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială,
psihologică, intelectual-cognitivă etc.
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu
ceilalţi. Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor.
La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine
delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul
în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este
important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de
acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al
familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care
copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de
performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de
către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure
că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor
desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot
solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum
este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului
săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă
pentru că ajută la formarea imaginii de sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a
plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute
pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu
păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai
comunice, considerând că ceea ce spune nu este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să
stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe
ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care
să refuze să mai comunice pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această
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temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară,
adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere
în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. Foarte
importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la grădiniţă, mai
exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot
cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite vârstei
copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse copiilor
ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile
individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie,
săi organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite
spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament
modele de urmat. Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o
pregătire minuţioasă ar putea fi în natură: să alerge, să se joace cu mingea ,„De-a v-aşi ascunselea”, „De-a
BabaOarba” etc. - să-i lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă
iarba, pământul, nisipul, apa etc. - să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul
vântului, susurul apelor etc. - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre
cum se folosesc, despre gustul lor ş.a. ; acasă, să ajute la tot felul de activităţi gospodăreşti, să-şi atribuie
diferite roluri şi să intre în jocul copilului, să numere tot felul de obiecte ce-i înconjoară etc. Fiecare moment
poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie. Timpul petrecut
în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, cu trenul, cu tramvaiul,
plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici în activităţile de
învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a putea
profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere lumea. La
vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. Astfel, el se
va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa mi-a spus
bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.” Astfel va
exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine. Nu este deajuns doar sî ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea diverselor
sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta nu
înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că ne
va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite
restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte
atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este nevoie de însuşirea
responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează,
interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat,
acceptat ori nu în societate.
Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani? - deprinderi de autoservire - ordine - igienă - curăţenie şi
exprimarea propriilor nevoi - exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative
- bune maniere şi comportament - limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord
dintre părtile de vorbire) - modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului
înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit
pentru diverse fapte, etc) - consecvenţă în realizarea unei sarcini - concentrare a atenţiei - perseverenţă în
realizarea unei sarcini - alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva. Unele din însuşirile
dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de competiţie, altruismul,
cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează dezvoltarea de mai târziu –
un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va
avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii. Înainte de a judeca o persoană
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şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se ascunde în spatele unui
comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi. Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra
copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte
şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le
transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om
respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece:
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Bibliografie:
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SFATURI
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: DANIELA GRĂDINAR
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: CSEI BRAȘOV
Bună, tuturor vă zic!
Am cinci ani și nu sunt mic.
Eu sunt mare, sunt voinic
Ascultați-mă un pic!
Mama multe mă învață,
Și mereu îmi dă povață:
”De nu știi, îți dau acum
Sfaturi ce-ți vor folosi în drum.
Când de faci o boroboață
Cere scuzele îndată!
De vrei mingea altcuiva
Cerei-o, nu i-o lua!
Să saluți, să mulțumești,
Să nu-mpingi, să nu jignești,
Să fii darnic, să fii bun,
Să nu minți și să nu furi!
Să le-ajuți pe bunicuțe,
Pe cei mici, pe-animăluțe,
Să privești atent la toate,
S-ai grijă de sănătate!
Să respecți reguli și norme,
Să nu faci ce nu ai voie,
Să fii ordonat, curat,
Un exeplu de urmat!
De nu poți face ceva
Nu ceda, nu renunța!
De vei cere ajutor
Vei avea succes și spor!”
Mami ce m-a-nvățat
Tocmai vi le-am prezentat.
Cum m-ai aflu ceva nou
O să vă trimit cadou.
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IMPORTANȚA IMPLICĂRII FAMILIEI ÎN EDUCAȚIE
PROF. GRAMADA ELISABETA
LICEUL TEHNOLOGIC ” ION CREANGA ”, LOC. PIPIRIG, JUD. NEAMȚ
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului. Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice
a copilului, prin asigurarea unor activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber
Implicarea familiei pregătește elevii pentru școală. Succesul școlar începe cu mult înainte de
participarea la școală. Copiii ai căror părinți subliniază importanța muncii grele și a învățării sunt mult mai
predispuși să dezvolte greutatea necesară pentru atingerea obiectivelor educației superioare și carierei. Cei
cărora li se citește acasă recunosc alfabetul mai devreme și au un timp semnificativ mai ușor de trecere la
alfabetizare completă. După ce copiii încep școala - fie în grădiniță, grădiniță sau chiar mai târziu - rolul
unui părinte este să verifice cu copilul despre teme, să încurajeze și să permită citirea și învățarea și să-i
demonstreze copilului că vor răspunde părintelui pentru performanțe slabe în şcoală. Copiii ai căror părinți
modelează dezinteresul, pe de altă parte, vor deveni probabil ei înșiși dezinteresați. Nu este bine. O
verificare zilnică a temelor este importantă, dar această nevoie nu durează mai mult de 5-10 minute, cu
excepția cazului în care elevul se luptă. Participarea la activități școlare, cum ar fi concerte sau excursii,
oferă un sentiment plăcut de continuitate copilului. Și participarea regulată la conferințe părinte-profesor
favorizează unitatea dintre profesori și părinți, îmbunătățește abilitățile sociale ale copiilor și le crește
șansele de competență academică. Mai mult, pe măsură ce treceți în anii adolescenței, implicarea părinților
și cinele în familie scad semnificativ șansele de delincvență.
Rolul educatorului
Desigur, nu se poate aștepta ca părinții să efectueze acest lucru singuri. Rolul educatorului este de a
clarifica așteptările părinților; să le ofere oportunități definite, acționabile de a participa la clasă; și să
comunice așteptările lor despre comportamentul copilului. Deși un profesor nu are nicio putere reală de a
influența părinții în casă, ei pot și ar trebui să transmită mediul ideal: o mulțime de lecturi la culcare,
verificări ale temelor și vorbirea despre școală. Unii părinți pur și simplu nu știu și este datoria profesorului
să se asigure că știu. Consultați aceste 3 sfaturi pentru stimularea colaborării părinților.
Implicarea părinților nu este un remediu. Însă merge mult spre încurajarea copiilor capabili,
muncitori, sănătoși și decenți. Să facem cu toții rolul nostru pentru a le ajunge acolo. În ce priveşte
dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi însuşeşte limbajul.
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le
dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege. La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul
copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie
potrivite şi să îi ajute să sistematizeze cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie,
comunicare proactivă, să îi înveţe să rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi
multe altele.
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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.
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.
Bibliografie:
https://blog.schoolspecialty.com/importance-family-involvement-education/
https://creeracord.com/2016/07/12/educatia-in-familie-baza-unei-dezvoltari-sanatoase-a-copiilor-sia-succesului-in-viata
Fragment din disertația „Sănătatea și educația, domenii de convergență”,prezentată de membrii
Consorțiului ACORD la al II-lea Congres al Medicinei Integrative, București, 2011
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IMPORTANȚA ACTIVITAȚILOR EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU
PARINȚII
PROF. INVAȚAMANT PRIMAR: GRECU ALINA ELENA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VRATA, JUD. MEHEDINȚI
Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea integrală a
copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe canale de comunicație și
acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copiilor,
în cele mai bune condiții.
Colaborarea familiei cu școala/grădinița dezvoltă copiilor impresia că, deși se află în două spații
diferite, ele sunt complementare. Participarea activă a părinților în viața școlară a copiilor se materializează
printr-o mai bună autostimă a copiilor, un randament școlar mai bun, relații și atitudini pozitive ale părinților
despre școală.
Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol
fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță
majoră, cu efecte pozitive asupra elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. Între familie și
școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să educe, trebuie să colaboreze
cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă continuitate și în restul zilei.
Atât școala cât și familia sunt responsabile de:
• Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;
• Dezvoltarea autonomiei copilului;
• Transmiterea de cunoștințe (deși acest proces are loc în școală, familia transmite copilului
modalități de învățare, completează cunoștințele și dezvoltă dragostea pentru lectură);
• Învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie,
mici responsabilități familiare și școlare).
În societatea noastră, educația familiară și școlară joacă un rol foarte important în achiziția de
cunoștințe și comportamente ale copilului, de aceea ambii trebuie să aibă responsabilități și roluri
complementare.
O bună interacțiune între școală și familie, oferă copilului o imagine de apropiere între persoanele
care se ocupă de el, astfel, acesta se simte familiar și în siguranță în cadrul școlii. Fiecare relație familieprofesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere și cunoaștere
reciprocă.
Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță și familie, ele se deosebesc în funcție
de scopul urmărit și de modul de realizare:
• Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date
concrete (ex.”Influența familiei asupra personalității copilului);
• Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii;
• Participarea părinților la activități demonstrative;
• Convorbirile cu familia (pot avea loc spontan sau organizat, din inițiativa educatoarei/profesorului
sau a părinților);
• Consultări individuale;
• Vizitele-constituie o altă formă de colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de
către cadrul didactic și vizitarea unității de învățământ de către părinți;Organizarea de activități
extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții (vizite la muzee, patiserii, fabrici, etc);
• Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul didactic;
• Serbările copiilor cu diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, Sfârșit de an școlar, etc). În concluzie,
familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul educativ, de aceea este foarte
importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de dezvoltare și formare al copilului.
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR, GRIGA VALERIA
SC. GIMN. NR. 4, BISTRITA, JUD. B-N
,,Familia nu este cel mai important lucru. Este totul.”
S. Makarenko considera ca familia este un factor important si de raspundere al educatiei.Parintii o
conduc si raspund de ea in fata societatii,a fericirii lor si a vietii copiilor.
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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
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.
Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie (în timp, atenţie, înţelegere, dragoste) pe care o
pot face părinţii pentru ei. Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relaţia părinte-copil căldura,
structura şi limite, înţelepciunea de a transforma orice situaţie cotidiană, cât ar fi de negativă, de
provocatoare, într-o lecţie de empatie, respect, înţelegere a nevoii care a creat acea situaţie.
„Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul
învaţă în familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi comportamentele
necesare pentru a se integra în societate. Ingredientele necesare pentru o implicare sănătoasă în dezvoltarea
copiilor sunt: iubirea focalizată pe copil, necondiţionată şi manifestată în mod sănătos (inclusiv,
manifestarea grijii şi a interesului pentru tot ce i se întâmplă şi ce trăieşte copilul); setarea limitelor,
discutarea şi agrearea regulilor; comunicarea consistentă, exprimarea deschisă şi asertivă, cu copilul şi cu
alți membri ai familiei; identificarea de gen pozitivă și coeziunea cu alți membri ai comunictății în care
crește copilul.
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
Tot ce s-a precizat anterior este la modul ideal, cum AR TREBUI sa fie,dar din pacate,realitatea din
zilele noastre nu prea corespunde cu idealul.Ne intrebam: ,,Câţi dintre copiii crescuţi în România au o
familie care face sau a făcut cele descrise mai sus? 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.Care este
motivul acestei degradări a calităţilor esenţiale ale caracterului? Copiii din ziua de astăzi sunt prada uşoară
a două forţe care au monopolizat scena lumii: forţa tehnologică şi cea economică. În ceea ce priveşte
aspectul tehnologic, spune Goleman, 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.
Implicarea părinților în educație este obligatorie dacă vor să-și transforme propriii copii în oameni
responsabili și conștienți, care să prețuiască lucrurile bune în viață și care să știe cum să se descurce perfect
în orice situație.
În concluzie, educația în familie este vitală în dezvoltarea fizică și psihică a oricărui copil. Cel mai
eficient mod de a-l trata este cu iubire, compasiune și înțelegere. Pedepsele îl vor îndepărta de părinte și îl
vor învață cum să mintă și să încerce prin orice mijloc să nu fie prins. Aceste lucruri vor duce, mai târziu,
la apariția unui adult iresponsabil, cu multe carențe în orice plan.
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“Semeni un gand, culegi o faptă; semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un
caracter; semeni un caracter, culegi un destin.” Stephen R. Covey

1998

Bibliografie:.
Mitrofan, I.; Ciupercă, C., Incursiuni în psihosociologia familiei, Editura Press Mihaela, Bucureşti,
,,Sanatatea si educatia,domenii de convergenta,Bucuresti,2011
Ghidul,,Cum sa devin un parinte mai bun''
G. BERGER, Omul modern si educatia sa - EDP Bucuresti 1973;
A. BIRKH, HAYWARD S., Diferentele individualizate – Ed. Tehnica Bucuresti 1999;
R.VINCENT, Cunoasterea copilului EDP Bucuresti 1972.
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FAMILIA - PRIMUL EDUCATOR
PROF. GRIGORAȘ ANCA-MARIA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 BOTOȘANI
Familia este matrice de viață fundamentală pentru existența și formarea personalității elevului, ca
mediu educativ determinant, dar și ca sursă de dezadaptare școlară și de comportament deviant al
copilului, prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ.
Cuvinte cheie: familie, educație, conflicte
Introducere
Impactul familiei asupra copiilor este deosebit de profund. Copiii au multe cunoștințe despre natură,
societate, abilități de sănătate și obiceiuri de comportament intermediar. Acest lucru se datorează educației
pe care au primit-o în familie.
Familia este partenerul tradițional al școlii, deoarece afectează atitudinea copiilor față de învățare,
motiv pentru care școala nu le permite părinților să participe activ. Împreună cu școlile și organizațiile de
tineret, familia este unul dintre factorii legați de educația umană. Alte persoane, instituții și organizații
sociale se ocupă, de asemenea, de educația o oamenilor.
Educația în familie influențează puternic întreaga existență aindividului, indiferent dacă el recunoaște
sau nu. Părinții sunt modele pe care copiii le văd și le urmează, conștient sau inconștient.
Familia înseamnă înțelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toții în diferite ocazii, de a pleca în
vacanțe. Dar uneori, apar și conflicte în cadrul acesteia și de aceea voi prezenta 2 activități de rezolvare a
acestora.
Rezolvarea conflictelor
Hârtia împăturită ( exercitiu de energizare)
Durată: 5-7 minute
Scop: de a demonstra că şi instrucţiunile simple pot fi interpretate greşit
Materiale: coli de hârtie
Desfăşurare:
Fiecare persoană primeşte câte o coală de hârtie. Participanţilor li se spune să împăturească hârtia o
dată şi să rupă colţul din dreapta sus şi apoi sa mai împăturească o dată hârtia şi să rupă colţul din stânga
jos. Procedura poate continua…
În final, fiecare persoană va desface hârtia. Nici o hartie nu va arata la fel (interpretarea greşită a unui
mesaj- posibiliatetea nasterii unui conflict).
Puncte de discuţie?
- Ce cuvinte din timpul demonstraţiei ar putea fi interpretate în mai multe feluri?
- Cum ar fi putut fi mai clare instrucţiunile?
Rădăcinile conflictelor (ex. introductiv)
Timp necesar: 30 minute
Materiale necesare: coli, instrumente de scris
Scopul acestui exerciţiu este ca pãrinţii sã identifice multitudinea de cauze care pot genera conflicte
în familie, acceptând existenţa unor cauze superficiale care pot fi eliminate fãrã a dezvolta stãri conflictuale
intense. De asemenea, pãrinţii vor fi atenţionaţi asupra pericolului pe care îl reprezintã cauzele aparent
eliminate, care în timp produc acumulãri de tensiune cu reacţii explozive ulterioare.

1265

Recomandãri pentru realizarea exerciţiului:uctiv: Dualitate
În prima parte a acestui exerciţiu va fi realizat un brainstorming cu toţi participanţii cu scopul de a
identifica principalele cauze care genereazã conflictele în mediul familial. Odatã identificate, aceste cauze
vor fi scrise pe o foaie de flipchart.
În grupuri de câte patru, participanţii vor avea sarcina ca, pe baza a una sau mai multe cauze din cele
identificate (la alegere) sã construiascã câte 2 scenarii: unul care sã surprindã o situaţie concretã în care
cauza aleasã este eliminatã şi sã evidenţieze modalitãţile prin care au fãcut acest lucru şi altul în care cauza
aleasã nu este eliminatã şi sã expunã eventualele consecinţe. Cele douã scenarii vor fi prezentate de un
membru al grupului.
Puncte de discuţie:
- Cum v-aţi simţit pe parcursul exerciţiului?
- În ce mãsurã situaţiile prezentate se pot regãsi şi la dvs. în familie?
- Puteţi identifica alte modalitãţi de eliminare a cauzelor alese?
- În familia dvs. cooperaţi cu copiii în rezolvarea conflictelor?
Încercaţi sã atrageţi în discuţii cât mai mulţi participanţi. Nu vã exprimaţi propria opinie în legãturã
cu rãspunsurile participanţilor. Descurajaţi critica. Fiecare are dreptul sã-şi spunã propria opinie fãrã a fi
judecat.
Concluzie
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.
Bibliografie:
1.Norman, Goodman (1992) Introducere in sociologie, Bucuresti, Editura Lider.
2. Nicolae, Margineanu (1973). Conditia umana, Bucuresti, Editura Stiintifica.
3. Victor, Tarcovnicu (1975). Pedagogie generala, Bucuresti, Editura Facla.
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MIRAJUL COPILĂRIEI
GRIGORE MIOARA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOGDĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU
Societatea este formată din indivizi care funcționează după anumite reguli și care au un set de valori
bine determinat, raportându-se la anumite principii care să le coordoneze viața, în diferitele contexte ale
existenței umane.
Pentru ca individul să fie unul echilibrat, fizic, psihic, moral, pentru ca individul să se raporteze la
sine și la cei din jur, într-un mod armonios, educația trebuie percepută în sensul larg al cuvântului. Sensul
restrâns al conceptului de educație limitează formarea individului la școală, percepută ca insituție ce
răspunde pentru educația unui individ. Dar, educația nu se rezumă doar la școală, ci începe în familie, încă
din primii ani de viață. Fără a exagera, educația începe din momentul în care copilul preia modelele de
comportament ale părinților, inclusiv modul de a vorbi, de a interpreta lucrurile din jur.
Tocmai de aceea copilăria este cea mai importantă perioadă din viața unui individ, pentru că în această
perioadă se definește faza de început a unui proces de formare care se continua toată viața. Copilăria este
momentul descoperirilor, din toate punctele de vedere: copilul se descoperă pe sine, îi descoperă pe cei din
jur, descoperă lumea, descoperă omul, cu toate defectele și calitățile pe care toate aceste paliere ale
funcționalătății umane, le pot avea. De aceea este foarte important ca familia să vină în sprijinul copiilor,
oferindu-le încredere în forțele proprii, oferindu-le armele necesare pentru a face față tuturor provocărilor
pe care le pot întâmpina. De asemenea, copilăria este momentul jocurilor, momentul în care viața este o
joacă și nicio furtună nu poate umbri această iluzie că nimic rău nu se poate întâmpla. Tocmai de aceea,
copilului nu trebuie să i se refuse dreptul la joacă. Prins între responsabilitățile școlare, lecții de dans, de
pian, de tenis, de balet, copilului nu i se permite să copilărească. Copilul nu este un om matur în haine mai
mici și nu funcționează după regulile adulților. Tocmai de aceea surplusul de responsabilități nu este ideal
pentru o creștere frumoasă.
Pornind de la ideea că timpul copilăriei este timpul jocurilor, timpul poveștilor, școala are
responsabilitatea de a respecta chiar și ea, ca instutuție, dreptul copiilor la joacă. Nu doresc acum
dezvoltarea unei probleme extrem de mediatizate, cea a temelor pentru acasă, dar referitor la aceasta pot
spune că temele sunt utile câtă vreme îi permit copilului să se odihnească și să se joace.
Școala este o instituție care formează adultul de mâine și de aceea rolul acestei instituții nu este doar
acela de a transmite anumite conținuturi, ci mai ales de a dezvolta aptitudini, de a dezvolta universul cultural
al individului și de a construi un set de valori și principii după care individul să funcționeze. Individul este
copil cu adevărat doar în copilărie și de aceea mai mult ca oricând, în copilărie individului trebuie să i se
permită să copilărească. Și orice copil copilărește jucându-se. Școala trebuie să vină în spirjinul acestei
nevoi, oferind activătiți care se încadrează în această sferă. Spre exemplu, Școala Gimnazială Ionești
organizează anual Carnavalul Toamnei, activitate care le permite copiilor să să joace construind costume
din materiale reciclabile, învățând astfel, printer altele, cât de importantă este reciclarea. Un alt exemplu ce
vine în sprijinul nevoii de joacă a copiilor, este reprezentat de orele în aer liber, în care conținuturile
educaționale se trasnmit și altfel, copii învățând despre animale, natură, despre univers etc. Jocul și joaca
nu sunt concepte ce trebuie să fie prezente în orarul școlar nu doar în Școala Altfel, ci sunt noțiuni ce trebuie
integrate în activitatea școlară pe tot parcursul anului. Farmecul copilăriei stă tocmai în posibilitatea
copilului de a vedea perfecțiune în imperfecțiune. Școala trebuie să dezvolte un individ echilibrat, nu să
construiască roboți. De asemenea, în timpul lecțiilor, jocul, ca metodă didactică, nu trebuie evitat pentru că
asigură participarea conștientă a elevilor la propriul proces de instruire. Desigur, echilibrul este conceptul
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de bază al reușitei. Pe scurt, nu trebuie să se exagereze nici cu joaca, dar nici cu responsabilitățile. Pentru a
avea indivizi echilibrați, părinții și școala, dar și alte instituții educaționale trebuie să ofere copiilor un
mediu echilibrat în care să se dezvolte.
BIBLIOGRAFIE:
Neagu, Maria-Ramona (2001), Jocul didactic-cale de acces spre sufletul copilului, Editura VladimedRovimed, Bacău;
Şchiopu, Ursula, coord.(1970), Probleme psihologice ale jocului şi distracţiilor, Editura Didacticăşi
Pedagogică, Bucureşti;
Todor, Ioana (2014), Psihologia educaţiei, Seria Didactica, Alba Iulia.
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ÎNVAȚA CUM SA INVEȚITEHNICI DE INVATARE EFICIENTA
PROF. INV. PRIMAR GRIGORE RADUȚA-MARIOARA
Familia este mediul în care se dezvoltă abilitățile necesare drumului prin viață,iar dacă la început
copilul învață prin imitare apoi ,ele devin comportamente. Școala doar consolidează normele deprinse deja
acasă,în familie. A învăța să înveți, e esențial în viață!
,,Învăţătura e frumuseţea cea mai aleasă a omului,este comoara celui învăţat pe care moştenitorii n-o
pot împărţi,hoţii nu o pot fura,iar dacă din ea dăruieşti şi altora,nu scade niciodată.Nici prin ani,nici prin
părul alb,nici prin avere,nici prin rude nu poţi fi mare.Înţelepţii străbuni au stabilit legea:cine-i învăţat acelai mai mare în ochii tuturor.Împăraţi şi regi de state sunt respectaţi în ţările lor ;învăţatul este respectat
pretutindeni”
Din aceste considerente învăţătura trebuie pusă în centrul preocupărilor noastre pentru a ne apropia
cât mai mult de idealul,,fiecare persoană la locul ei de muncă să fie un specialist ba chiar un expert în
problematica de care se ocupă”
Învăţarea eficientă are trei caracteristici importante:
- e activă;
- e orientată către scop;
- duce la rezultate măsurabile;
Instrumentele învăţării eficiente sunt gândirea critică şi stretegiile metocognitive. Învăţarea activă
presupune implicare şi participare conştientă în procesul de învăţare.
Metoda învăţării sintetice
Această metodă se recomandă când materialul de învăţat ne e prea mare şi nici nu are un grad ridicat
de dificultate, când e compact,bine sintetizat şi organizat.
Etapele acestei metode sunt:
1.O lectură sintetică de ansamblu cu atenţie de la început pâna la sfârşit,de familiarizare cu lecţia apoi
alcătuiţi schema generală pe o pagină.
2.O citire analitică de înţelegere în profunzime cu ritm lent şi concentrat la maxim în care să
desprindeţi ideile fiecărui capitol, subcapitol, paragraf, ipoteze, principiu etc.
3. O lectura analitico-sintetica sau de consemnare rezumare, conspectare, luare de notite) extrăgând
ideile principale pentru a consemna notiunile principale, definitiile intr-un conspect, rezumat.
4. Se face o repetiţie pe bază de recunoaştere (se repetă materialul parcurs, ajutat de conspect).
5.Se face o repetiţie pe bază de reproducere (repetiţie fară conspect).
6.Se face o recapitulare generală finală după câteva ore.
Notiţele ce citesc şi se corectează cât mai repede după luarea lor la câteva ore în aceeaşi zi.
Pentru a lua notiţe,nu transcrieţii cuvânt cu cuvânt,notaţi esenţialul,folosiţi un mod propriu de
exprimare dar notaţi corect expresiile,folosiţi prescurtările,nu înghesuiţi cuvintele pe pagină,lăsaţi destul
spaţiu în josul notiţelor,lăsaţi o margine goală pentru comentarii şi observaţii,folosiţi de asemenea
scheme,grafice,tabele în loc de cuvinte.
În general după 50-50 minute de învăţare şi concentrare faceţi o pauză de 10 minute în care vă
relaxaţi,ascultaţi muzică,vă jucaţi,faceţi gimnastică cu care să solicitaţi alţi centrii nervoşi.Dacă simţiţi că
nu vă puteţi concentra asupra unui subiect sau teme anumite învăţaţile pe părţi mici.Nu treceţi de la o temă
la alta fără să fie bine însuşită.De asemenea nu se învaţă intensiv ci extinsiv (zilnic,permanent)cu trei
zile înainte de un examen.
În preajma examenului supuneti -vă autoexaminării,simulaţi situaţia de examen puneţi pe cineva să
vă asculte şi să vă dea note,faceţi bilete de examinare amestecaţi -le trageţi 2,3 şi răspundeţi vă va ajuta cu
siguranţă să va sedimentaţi cunoştinţele acumulate.
Se memorează foarte uşor şi repede informaţiile:
- simple,clare şi concise;
- sistematizate şi organizate într-un sistem;
- legate de emoţii, sentimente, pasiuni, scopuri, idealuri, interese;
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Trebuie folosite cât mai multe şi variate canale de receptionare a informaţiilor văz,auz,scris şi surse
de informare(manuale,fise,conspecte,notiţe etc.)
De obicei in urma unei activităţi de învăţare reţinem:
10% din ceea ce citim;
20%din ceea ce auzim;
30% din ceea ce vedem;
50%din ceea ce vedem şi auzim;
80% din ceea ce spunem;
90%din ceea ce spunem şi facem in acelaşi timp;
Învăţarea în condiţii uşoare de stres e superioară învăţării în condiţii de relaxare totală.
Perioadele optime de învăţare dintr-o zi sunt intre orele 8-13 şi
16.30-21.30.
Învăţarea trebuie alternată cu somnul(învăţarea fără somn favorizează uitarea;în somn creierul
selecttează prelucrează,sistematizează şi ordonează cantităţi mari de informaţie la nivel subconştient.
Materialul învăţat trebuie repetat imediat după învăţare seara .
,,Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi,înainte de toate a învăţa.,,
Familia trebuie sa fie înainte de toate o astfel de școală,o școală pentru o viață!
Bibliografie:
1. Simona Elena Bernat ,Tehnica învăţării eficiente ,Editura Presa Universitară Clujeană 2003
2.Ion Negruţ Dobridor,Ion Ovidiu Pânişoară , Ştiinţa învăţării de la teorie la practică Editura
Polirom,Bucureşti 2005
3.Pavel Murşan ,Învăţarea eficientă şi rapidă , Editura Ceres Bucureşti,1990
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
GRIGORE SIMONA-NICOLETA
Ce este familia?
Hartman și Laird adoptă adoptă o definiție fenomenologică a familiei, afirmând că:
”O familie devine familie când doi sau mai mulți indivizi decid că ei formează o familie și asta
înseamnă că, în momentul respectiv pe care îl trăiesc împreună, ei dezvoltă o intimitate în care își
împărtășesc nevoile emoționale de apropiere, de a trăi într-un spațiu numit de ei ”căminul lor” și în care se
definesc roluri și sarcini necesare pentru a satisface nevoile biologice, sociale și psihologice ale indivizilor
implicați.”
Cadrul dezvoltării copilului în familie este conturat de modul în care sunt realizate funcțiile
parentale.De gradul și modul în care sunt realizate funcțiile parentale depinde măsura în care familia devine
un cadru mai mult sau mai puțin propice dezvoltării copilului.
O bună capacitate empatică îl va face pe părinte să se angajeze în jocul, bucuria, tristețea,
descoperirile copilului, încă din primii ani de viață a acestuia.
Abilitatea părintelui de a se pune în locul copilului, de a înțelege modul în care acesta experimentează
situațiile noi este decisivă pentru capacitatea parentală de a răspunde nevoilor copilului și de a-și înfrâna
pornirea de revărsare a frustrărilor zilnice în relația cu copilul. Dacă părintele are o empatie scăzută față de
copil, există un mare risc ca și cea mai puțin intensă trăire de stres să fie descărcată asupra copilului.
Atunci când copilul este mic, adultul este expertul care știe de ce are el nevoie. Mai târziu, cânt
copilul poate să ceară ceea ce are nevoie și rolul adultului devine unul de ghid, îndrumându-l pe copil prin
informații corecte. Apoi, devine un rol de partener, când părintele și copilul se zbat pentru un scop comun,
pentru satisfacerea nevoilor comune și poate a întregii familii.Greșelile pe care le fac adulții în satisfacerea
nevoilor copilului pot distorsiona dezvoltarea lui.
Așadar, între traumă și starea de curgere, familia asigură membrilor ei satisfacerea nevoilor lor, pe o
scară de împlinire care evoluează între supraviețuire și dezvoltarea deplină a potențialului, în funcție de
resursele de care dispune familia, de societatea în care funcționează și care asigură un cadru existențial, dar
și în funcție de informațiile pe care le deține referitor la riscuri, traumă și efectele lor în dezvoltare.
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MAMEI MELE
GROAPA CAMELIA-ERICA
La mulți ani, măicuța mea iubită!
Să-ți dea Dumnezeu, o viață împlinită!
Cu zile senine și gânduri de lumină,
Cu pace și zâmbet, pentru vremea ce-o să vină!
La mulți ani, măicuța mea iubită!
Să-ți dea Dumnezeu, o viață fericită!
Spor în credință și gând luminos,
Prin rugăciune, să ne porți la Hristos.
La mulți ani, măicuța mea iubită!
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA-EDUCAȚIA IN FAMILIE
PROF. GROPENEANU ANDREEA-DANIELA
ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHU DRAGOMIR”, JUDEȚUL BRAILA
Educația începe din sânul familiei, se consolidează prin informație la școală și se dezvoltă continuu
prin cunoștințe și norme. Responsabilitatea părinților este majoră, întrucât ei se fac răspunzători de primele
repere în ceea ce privește educația comportamentală și educația civică.
Încă din primele luni de viață, copilul este învățat primele repere, cum și când să facă diverse
activități. Prin puterea exempului, părintele dă noțiuni despre bine și rău, despre reguli de comportament
care îl vor ajuta pe copil să se integreze, să fie acceptat și lăudat pentru educația primită.
Momentul în care copilul se abate de la regulile de conduită prestabilite de normele societății, nu
copilul este învinuit direct, ci părinții săi, care nu au știut să îi ofere educația celor 7 ani de acasă. Trebuie
menționat și faptul că un copil, în primii 7 ani (aș adapta 6, întrucât la 6 ani se merge mai nou la clasa zero),
până să înceapă școala, merge și la creșă, sau grădiniță, unde primește lecții despre cine este el și cum
trebuie să se comporte într-un grup, care îi sunt responsabilitățile și drepturile.
Cu toate acestea, tot părintele este cel care poartă pe umeri grija unei educații corespunzătoare. În
ciuda programului încărcat, acesta trebuie să găsească timp să îl învețe pe copil lecțiile esențiale despre
disciplină, valori și principii, pentru a se dezvolta frumos.
Momentul intrării la școală, când lucrurile devin serioase, este pragul evaluării, când copilul trebuie
să aibă întreg bagajul de cunoștințe necesar pentru a interacționa bine cu cei din jur. Poate v-ați întrebat
care exact sunt toate acele lucruri pe care copilul trebuie să le știe la sfârșitul celor 7/ 6 ani. În acest sens,
am realizat o listă a bunelor maniere pe care copiii trebuie să le cunoască pentru a dovedi educația parentată
ce le-a fost oferită.
Bunele maniere îi oferă copilului instrumentele de care are nevoie în viață. A-l învăța pe cel mic
aceste lecții presupune să ai răbdare și să conștientizezi că învățarea este un proces treptat. Însă mai presus
de orice lecție verbală este exemplul pe care îl oferi. Degeaba înveți copilul să nu înjure dacă tu, ca părinte,
faci acest lucru. Credibilitatea mesajului scade, făcând informația strict un aspect teoretic, insignifiant.
Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine
crescut” regăsim:
* Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
* Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
*Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
* Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.
*Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
* Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
*Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp –
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din
urmă.
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Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.
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FAMILIA SI SCOALA STALPI DE REZISTENTA AI PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
-STUDIU DE SPECIALITATEPROF. INV. PREȘC. GROZA ELISABETA
GRADINIȚA CU P.P. NR. 3, DROBETA TURNU SEVERIN
„Cel care are imaginaţie, dar nu are învăţătură, are aripi, dar îi lipsesc picioarele.” (J. Joubert)
Un cunoscut autor francez care a studiat în profunzime fenomenul învăţării, Michel Gilly, a afirmat
că în condiţiile unei civilizaţii complet transformată de progresul tehnic, nevoia de instruire şi educare
„devine tot atât de esenţială ca şi nevoia de hrană”.
Realitatea cotidiană şi statisticile din ultima vreme conturează tabloul sumbru al unei societăţi
bolnave. Sănătatea fizică şi psihică a copiilor şi tinerilor se află în pericol. Familia, şcoala, anturajul şi
audiovizualul- cele patru medii de viaţă curentă ale copilui- înregistrează un declin în planul valorilor
pedagogice.
În familie: şomajul, sărăcia şi numărul mare de familii dezorganizate, liberalismul prost înţeles al
educaţiei se răsfrâng asupra copilului, determinând „armonia” morală a acestuia, slăbirea afecţiunii
părinteşti, afectarea echilibrului psihic al protagoniştilor, abandonul şcolar, vagabondajul.
În şcoală- deşi există un consens explicit în ceea ce priveşte prioritatea formativului asupra
informativului, preocupările educative sunt uneori neglijate sau plasate în derizoriu.
În comunitate, anturajul este puternic marcat de climatul social: delicvenţa juvenilă este în creştere,
fumatul, consumul de alcool şi vagabondajul au câştigat teren şi printre tinerii de vârste fragede.
Audiovizualul- îşi pune amprenta asupra a ceea ce gândeşte, simte şi face copilul.
Analizând această stare de lucruri, ne punem întrebarea firească: cine şi cum face educaţie în această
societate?
Complexitatea şi intensitatea factorilor de influenţare şi de presiune asupra copilului au crescut atât
de mult, încât personalitatea acestuia nu mai este doar un rezultat al eredităţii, mediului şi educaţiei. Copilul
însuşi este „constrâns” să devină un „actor al propriei educaţii”.
Nimeni nu contestă existenţa unor numeroase familii, a unor şcoli şi instituţii care veghează atent
asupra creşterii şi educării copiilor.
Problema nu constă însă în a enumera agenţii educative şi nici măcar în a stabili capacitatea acestora
de a oferi modele şi de a stabili priorităţi.
Adevărata problemă o reprezintă necesitatea de a asigura coerenţa acestor influenţe educative, de a
le integra într-un parteneriat viabil în perspectiva idealului educaţional, un parteneriat solid între şcoală,
familie şi comunitate.
În ansamblul agenţilor educativi, şcoala, se ştie, joacă un rol esenţial. Dar o şcoală de calitate şi de
succes nu poate fi înţeleasă astăzi în afara unei redimensionări a relaţiei şcoală-familie-comunitate.
Această relaţie poate fi din ce în ce mai periclitată în condiţiile actuale, din următoarele motive:
a) climatul familial s-a deteriorat sub presiunea şomajului, grijilor materiale, pierderii încrederii în
valori, a stresului cauzat de toate acestea;
b) unii părinţi aşteaptă încă „totul” de la şcoală;
c) neînţelegându-şi corect rolurile- mai exact noile roluri, cadrele didactice şi părinţii se învinovăţesc
reciproc. uneori şcoala îi acuză pe părinţi de incompetenţă educaţională, de dezinteres, pretenţii exagerate
şi chiar agresivitate, iar părinţii, fie că le pretind învăţătorilor o atitudine mai intransigentă faţă de elevi,
confruntând dialogul democratic elev-învăţător cu familiarismul păgubos, fie le impută insuccesele elevilor,
neînţelegând exigenţele prezentului;
d) literatura pedagogică pentru părinţi este puţin reprezentată pe piaţa cărţii sau nu este valorificată
de factorii responsabili.
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Poziţia celor două instanţe educaţionale- şcoala şi familia- trebuie să fie însă una de parteneriat, chiar
şi membri ai comunităţii locale, deoarece crescând miza şcolarizării, există şi părinţi care doresc să se
implice din ce în ce mai mult în viaţa şcolii.
Un exemplu concludent în acest sens este implicarea unui mare număr de oameni din localitate la
activităţile şcolii din timpul implementării proiectului „Prin ritm şi melodie spre visul nostru”, proiect
câştigat la nivel naţional, care a avut ca şi obiectiv general întărirea legăturii dintre şcoală-familiecomunitate.
Pe parcursul a 9 luni, am desfăşurat 9 activităţi de prestigiu, prin care am urmărit:
• sensibilizarea comunităţii faţă de valorile culturale locale prin informare, documentare şi activităţi
comune;
• stimularea curiozităţii, a interesului părinţilor, a membrilor comunităţii locale prin implicarea
activă în viaţa cultural-artistică;
• participarea directă a părinţilor la activităţi de pregătire a unor materiale necesare promovării,
mediatizării şi diseminării proiectului;
• stabilirea unui parteneriat continuu între şcoală-familie-comunitate;
• ameliorarea interrelaţionării, socializării, comunicării între elevi, cadre didactice şi părinţii din
grupul ţintă şi alţi reprezentanţi ai comunităţii;
• dezvoltarea capacităţilor organizatorice şi a spiritului de echipă, de cooperare, o mai bună
stimulare şi motivare în a se implica direct în activităţi comune.
Prin aceste activităţi comune am reuşit:
• să responsabilizăm comunitatea faţă de cunoaşterea problemelor cu care se confruntă şcoala;
• să creem un „fir roşu” între cadre didactice şi, familiile elevilor-comunitate având astfel
sentimentul unităţii;
• să determinăm autorităţile locale să devină mai receptive faţă de nevoile şcolii, implicându-se mai
des în rezolvarea problemelor lor.
Colaborând mai des cu părinţii elevilor din clasă, aceştia au înţeles că parteneriatul educaţional este
una din conceptele cheie ale pedagogiei contemporane, participând astfel afectiv şi efectiv la organizarea
şi desfăşurarea parteneriatelor educaţionale locale, judeţene, interjudeţene. În cadrul acestor parteneriate sau legat prietenii între elevi, între noi, cadre didactice şi părinţi.
Partener tradiţional al şcolii, familia se defineşte atât ca instituţie socială, cât şi ca grup specific
constituit din persoanele care sunt unite prin legături de căsătorie, sânge sau adopţie. Dispunând de o
influenţă semnificativă în raport cu fiecare dintre membrii ei, familia se caracterizează prin:
 structură specifică de statusuri şi roluri;
 seturi de relaţii interpersonale specifice;
 influenţă puternică asupra membrilor;
 funcţii relativ precise în raport cu fiecare membru;
 influenţe reciproce.
Prin intermediul acestor elemente, fiecare familie influenţează atât elevii, cât şi adulţii cu status de
părinte, care reprezintă parteneri reali sau virtuali ai şcolii. Din această perspectivă, cunoaşterea mediului
familial din care provin elevii şi părinţii lor se constituie ca o condiţie sine qua non atât pentru succesul
demersului educaţional adresat copiilor, cât şi din punctul de vedere al reuşitei perteneriatului.
Cunoaşterea şi înţelegerea familiei în calitate de partener constant şi autentic devine o prioritate mai
ales în contextul actual, în care familia însăşi trebuie să se adapteze unor schimbări semnificative. În acest
sens, în raport cu familia tradiţonală, familia contemporană suportă o serie de modificări cu referire la
statusuri şi roluri, norme şi relaţii, probleme, situaţii şi soluţii.
Pentru a atrage familia, ca element cheie în cadrul parteneriatelor educaţionale, şcoala, şi, în
particular, noi, învăţătorii, trebuie să luăm act de aceste schimbări, adaptându-ne atitudinile şi
comportamentele în consecinţă. Pornind de la aceste premise, efortul îndreptat către cunoaşterea familiei
ca partener potenţial trebuie să se orienteze către:
• trăsăturile, calităţile, problemele sale specifice;
• statutul pe care elevul îl are în cadrul mediului său familial;
• valorile şi normele pe care le avansează;
• avantajele pe care le poate câştiga în cadrul parteneriatului;
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• beneficiile pe care le poate aduce şcolii, ca partener;
• chiar în condiţiile asumării acestei perspective de către învăţători, în relaţiile dintre şcoală şi
părinţii pot să apară disfuncţii generate de:
 limitele în strategiile şcolii din domeniul parteneriatului;
 barierele în comunicarea interpersonală;
 lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în raport cu evoluţia
propriilor copii;
 carenţele atitudinale şi comportamentale atât la nivelui părinţilor, cât şi al dascălului uneori;
 problemele cu care se confruntă unele familii;
 marginalizarea sau automarginalizarea unor familii defavorizate.
Pentru a depăşi aceste bariere, care grevează în mod inerent parteneriatul dintre şcoală şi părinţii
elevilor, trebuie asumate ca priorităţi:
 creşterea iniţiativei şi implicării învăţătorului în sensibilizarea şi atragerea familiei;
 elaborarea şi aplicarea sistematică a unor proiecte centrate pe parteneriatul cu părinţii;
 transformarea comitetelor de părinţi în structuri active şi dinamice care îşi pot asuma rolul de
interfaţă în relaţia dintre şcoală şi părinţi;
 ameliorarea modalităţilor de informare a părinţilor;
 diseminarea unor informaţii clare cu privire la şcoală, activităţile şi problemele ei;
 organizarea unor activităţi extraşcolare diversificate în regim de parteneriat.
Ca rezultat al respectării acestor priorităţi cu părinţii actualilor elevi din clasa a IV-aA pe care o
conduc, numai din surse de finanţare extrabugetară am reuşit să recondiţionăm sala de clasă (înţelegând
parchet, zugrăveli, geamuri, aspectul băncilor, covor pentru întâlnirea de dimineaţă) confecţionarea unui
set de costume pentru serbările şcolare, dezvoltând astfel atât baza materială a şcolii, cât şi a climatului
ambiental în care copii lor- elevii noştri îşi desfăşoară activitatea tehnică.
Dintre multiplele motive şi argumente în sprijinul demonstrării necesităţii colaborării dinre cei trei
factori de educaţie, o importanţă deosebită o are consonanţa şi unitatea acţiunilor întreprinse. Rolul
conducător în procesul de educaţie îl are, fără îndoială, şcoala, pentru motive bine cunoscute. 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 şedinţele cu
părinţii, în discuţiile individuale cu învăţătorii, prin corespondenţă. În general nu se întâmpină dificultăţi în
această privinţă. Ele apar acolo şi atunci când părinţii adoptă o altă atitudine faţă de sarcinile trasate de
şcoală, aceasta fie în problemele de instruire, fie în cele de educaţie. În acest fel, părinţii creează mari
dificultăţi copiilor, căci ei nu mai ştiu ce atitudine să adopte, pe cine să asculte. Printr-o asemenea atitudine,
părinţii creează stări de nevroză propriilor copii sau, ceva mai grav, le determină un comportament
duplicitar şi ipocrit, pervertindu-le însuşi caracterul. Iată de ce este necesar ca părinţii, comunitatea şi
educatorii să formeze un front unitar educativ. Sprijinindu-ne reciproc şi adoptând atitudini unitare vom
reuşi să ne creştem sănătos copiii, pentru că ei nu pot fi decât aşa cum îi creştem noi.
O modalitate reală şi firească a colaborării cu şcoala este înfăptuită prin controlul copiilor de către
părinţi. În şcoală acest control se efectuează zilnic, la fiecare materie, există deci o preocupare constantă şi
sistematică pentru această problemă. Dar acasă? Unii părinţi consideră că aceasta este sarcina şcolii, iar
alţii se scuză că nu o fac, deoarece nu au competenţa necesară pentru a realiza un control de fond. În
discuţiile noastre cu aceşti părinţi noi trebuie să le explicăm că nimeni nu le poate pretinde un control asupra
calităţii temelor şi lecţiilor, dar unul asupra cantităţii acestora, asupra efectuării sau neefectuării lor, este
absolut necesar, pentru a preveni situaţia obişnuinţei de a nu le efectua.
Părinţii au datoria să-şi controleze copiii nu numai asupra modului în care îşi îndeplinesc obligaţiile
şcolare, ci şi asupra relaţiilor pe care le au în afara şcolii, cu alţi copii, şi, uneori, şi cu adulţii, pentru că
acestea pot fi benigne, nepericuloase sau maligne, dăunătoare.
Şcoala şi familia sunt, aşadar, cei doi factori importanţi, cei doi stâlpi de rezistenţă ai procesului
instructiv-educativ, iar între aceştia şi mediul extraşcolar sau extrafamilial, comunitatea pendulează copilul,
obiect şi subiect al activităţii instructiv-educativ. O bună colaborare între şcoală şi familie este posibilă
numai atunci când familia înţelege bine menirea şcolii, iar şcoala consideră familia un aliat, un colaborator
sincer, permanent, direct interesat în procesul instructiv-educativ.
Formele de colaborare a şcolii prin noi, învăţătorii, cu familiile elevilor sunt:
a) întâlniri programate de învăţător:
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- cu toţi părinţii- şedinţele sau lectoratele, în cadrul cărora se dezbat teme actuale stabilite în
prealabil, unele chiar împreună cu părinţii (am prezentat părinţilor referate cu tema. „Educaţia asupra
timpului liber”; „Cum îi învăţăm pe copii să înveţe?”; „Caracterul- formarea lui în familie”; „Influenţa
mass-media asupra comportamentului elevilor”; „Ce este – Întâlnirea de dimineaţă?”; şi împreună am
stabilit un program zilnic al şcolarului de clasa a IV-aA);
- cu un grup de părinţi;
- numai cu părinţii unui copil;
b) întâlniri întâmplătoare (în pauze, la terminarea orelor, pe stradă);
c) convorbiri telefonice;
d) corespondenţa;
e) vizite la domiciliu;
f) activităţi nonformale (excursii, concursuri, serbări, carnavaluri, aniversări, sărbătorirea zilelor de
naştere- ocazii cu care atât părinţii şi bunicii, pentru că şi ei se implică activ în aceste activităţi, cât şi noi,
învăţătorii, îi vedem pe copii manifestându-se în alt fel decât cel obişnuit. Deosebit de plăcută a fost
întâlnirea elevilor din clasa mea cu o clasă de elevi de la Şcoala nr. 1 Carei în cadrul parteneriatului „CareiPişcolt, un singur drum ne leagă”, precum şi excursia în judeţul Sălaj, de Ziua Pământului).
g) Consultaţii la cererea părinţilor.
Din constatările făcute de-a lungul anilor, consider că întâlnirile colective reprezintă cea mai
„profitabilă” şi democratică formă de colaborare a învăţătorului cu familiile elevilor.
Participarea părinţilor la viaţa şcolii este un indicator al procesului de democratizare a educaţiei, în
sensul unei creşteri a gradului de deschidere a instituţiei educative către comunitate, precum şi a creşterii
vizibilităţii, transparenţei proceselor pedagogice pentru beneficiarii lor. În general, atât reprezentanţii şcolii,
cât şi părinţii, conştientizează necesitatea dialogului şi văd efectul său benefic asupra rezultatelor şcolare.
În concluzie, nu putem preamări rolul uneia din cele două instituţii partenere, în detrimentul celeilalte.
Dar cadrul social în care educaţia este la ea acasă este şi va rămâne ŞCOALA, această instituţie din care îşi
iau zborul spre alte trepte şcolare şi, în final spre viaţa adultă, toţi tinerii, însă să nu uităm că bucuriile şi
eşecurile primelor experienţe şcolare sau a celor de mai târziu, emoţiile primelor „iubiri”, ale adolescenţei,
alegerea profesiunii, a partenerului pentru întemeierea propriei familiii, toate se raportează şi se rezolvă în
cadrul familiei. Locul în care copilul învaţă să fie iubit şi să iubească, cu mult înainte ca el să fie în stare să
facă această distincţie, este cadrul familial.
Având în vedere că, în condiţiile economice actuale, eşecul şcolar depăşeşte cadrul strict al
învăţământului şi se impune ca o problemă stringentă a societăţii, cele două instituţii fundamentale pentru
educarea copilului- ŞCOALA ŞI FAMILIA- trebuie să-şi concentreze eforturile, acordând astfel copilului
interesul pe care acesta îl merită, ştiut fiind faptul că „cine începe bine, sfârşeşte frumos!”, acolo în
COMUNITATEA din care face parte.
Bibliografie:
- Cercel, Renata, (2004), Paşi în profesia didactică, Ed. Universităţii din Oradea
- Sas, Cecilia, (2006), Activitatea şi personalitatea cadrului didactic pentru ciclul primar, Ed.
Universităţii din Oradea
- xxx (2005), Îmbunătăţirea parteneriatului dintre şcoală şi comunitate- Ghid pentru Consiliile de
Administraţie, Bucureşti Centrul Educaţia 2000+
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EDUCAȚIA DIN FAMILIE - CEI 7 ANI DE-ACASĂ
PROF.ÎNV.PREȘCOLAR GUG MARIA-CLAUDIA
G.P.P. NR. 53 ORADEA
STRUCTURA G.P.N. NR. 14
,,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 trbuie să fii și tu copil.”(I. Creangă)
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Copiii spun ce aud și fac ce văd.
Părinții se pot vedea în copiii lor ca-ntr-o oglindă. Pe copil îl educi cu fapta, mai mult decât cu vorba.
Cum ajunge un copil adult? Prin combinarea zestrei genetice cu cea a mediului individual.
(Lefrancois, 1983) O scurtă istorie a studiilor privind psihologia copilului ne amintește că acesta se dezvoltă
în familie, își începe incursiunea în lumea cunoașterii între persoane cunoscute, de încredere, stabile.
Sintagma ”cei șapte ani de-acasă” se referă la conduite și comportamente, informații și deprinderi pe care
copilul le învață între cei dragi. Nu există o rețetă pentru a ”obține ” copilul perfect. Regulile clare, impuse
și asimilate încă din primul an de viață, consecvența respectării acestora reprezintă limitele între care
copilul se simte comod, în siguranță. Un copil care trăiește într-un climat familial cald, primitor, încurajator
va fi un copil liber. Tabloul personalității acestuia este marcat de: originalitate și spontaneitate, jocuri de
construcție/de invenție, autonomie și abilitate în rezolvarea situațiilor, perseverență în atingerea scopului,
concentrare, eu puternic, tendință de a se impune/de a fi lider. (P.Osterreith, ”Copilul și familia”).
După cum menționa Paul Osterrieth în lucrarea ”Copilul și familia”, viața părinților ”constituie o
aventură întotdeauna originală și unică”. Acesta determină 6 principii după care se ghidează relația părințicopil:
1. Familia trebuie să depășească rolul de creștere și dobândire a deprinderilor elementare.
Ea constituie ”mijlocul prin care copilul este introdus în viața umană și în cadrul în care se
elaborează personalitatea sa proprie”.
2. Atitudinile părinților determină formarea unei personalități unice, particularitățile copiilor
manifestându-se clar și coerent în comportamentul curent. Altfel spus: ”atitudinile părintești au consecințe”
durabile.
3. Acceptarea copilului, ca termen larg, semnificând dragoste și atenție la posibilitățile și
slăbiciunile acestuia, care ”să respecte fundamental persoana în formare și să fie conștientă de scopul
spre care ea se îndrumă”.
4. Atitudinea de acceptare să fie în măsură egală spontană și rațională.
5. Părinții se implică în mod egal în procesul educativ familial. ”Orice neînțelegere dintre
părinți, ale căror roluri sunt strâns complementare, pune în pericol sentimentul de siguranță al
copilului și deci armonia dezvoltării personalității sale.”
6. Rolul familiei va fi cu atât mai determinant și mai durabil cu cât se va păstra ”numeric la proporții
mijlocii”, nici prea restrânsă, nici prea numeroasă.
Primii ..7 ani de-acasă” reprezintă cei mai importanți ani din viața fiecărui om în parte. Tot ceea ce
ai învățat în această perioadă îți va fi de folos în viitor. Părinții încearcă, pe cât posibil, să-ți educe copiii
într-un mod cât mai frumos.
Principalele ingrediente care compun ,,buna educație de acasă”(cei 7 ani” )sunt:
a) Salutul - Este prima normă de conduită învăţată în familie.
b) Comportamentul în public - Un copil „bine crescut” ştie să poarte o conversație, răspunde la
întrebări și îşi aşteaptă rândul, fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
c) Comportamentul cu prietenii - Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Un copil
„bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei
lui.
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d) Înţelegerea normelor sociale - Prin imitaţie, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se
face” şi ceea ce „nu se face” în societate: să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din
parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi.
e) Manierele la masă - O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
f) Recunoaşterea greşelilor - „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Va învăţa
că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect
şi demnitate.
g) Tact şi toleranţă – Copilul învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip
de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi.
Fiecare părinte are o serie de reguli și încearcă să le aplice pentru reușita educației copilului său.
Regulile trebuie sa fie clare, concrete, constante, coerente și consecvente.
În concluzie, ”cei șapte ani de-acasă” pot ajuta copilul să asimileze informații, reguli și să-și
demonstreze abilitățile, astfel încât pentru următorul pas – integrarea optimă în mediul școlar- succesul și
performanța să fie asigurate.
BIBLIOGRAFIE:
G.Sion, ”Psihologia vârstelor”, Ed.Fundației România de Mâine, București, 2003
P. Osterrieth, ”Copilul și familia”, EDP, București, 1973
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI
PROF. GUGIU VIORICA
GRĂDINIȚA NR. 35, BUCUREȘTI
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.
Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze
de dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii
sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu
corespunde acestui model ideal.
Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de
făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii)
şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de
timp, superficialitate etc.)
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.
Bibliografie:
Iluţ, P. (2005). Sociopsihologia şi antropologia familiei, București: Polirom.
Ionescu, M. şi Bocoş, M. (2001). Cercetarea pedagogică şi inovaţia în învăţământ, în Pedagogie.
Suporturi pentru formarea profesorilor. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
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ŞCOALA SI FAMILIA PENTRU UN BUN DEMERS DIDACTIC
PROF. INV. PRIMAR GURAN LILIANA GABRIELA
ȘCOALA PRIMARA ,,DIONISIU POPOVICIU’’ TĂUȚI -METEȘ
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare
Şcoala îl învaţă pe copil să se situeze printre semeni, să se obişnuiască cu anumite cerinţe şi realităţi
sociale. Dar educaţia în familie constituie prima şcoală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii
lui pentru viaţa socială şi productivă de aceea cei șapte ani de acasă sunt foarte importanți. Familia trebuie
să fie prima instituţie socială care se preocupă de asigurarea condiţiilor necesare dezvoltării normale a
copilului. Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei, care contribuie prin mijloace specifice
la formarea tinerilor.Odată cu intrarea în şcoală, copilul trăieşte în două lumi diferite: una a familiei,
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a şcolii, încărcată de noi exigenţe şi de promisiunile
viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură întro mare măsură buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi, pe plan mai general, în viaţa socială.
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. ,bagaj cu care vine copilul la intrarea în școlaritate.
Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste informaţii,
de către cine şi în ce mod.
Obiectivul cel mai important al colaborării dintre şcoală şi familie în perioada şcolarităţii mici îl
reprezintă susţinerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii
intelectuale şi să obţină succesul şcolar.
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul va trăi şi
experimenta, va învăţa deprinderi sociale necesare pentru viaţă.
În activitatea pe care o desfăşor în cele peste două decenii de carieră am pornit întotdeauna de la
"punctele forte" ale elevilor şi cele ale noastre ca învăţător, cum ar fi: ce ştie elevul, ce poate să facă, ce îi
este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinaţii, de ce abilităţi didactice dispune. Copilul trebuie să vină de
acasă cu valori civice dragoste față de semeni,țară,respect .La Școala Primară Tăuți în fiecarea an am invitat
părinții la lectii demonstrative și de fiecare dată i-am implicat în activități alături de copiiilor.,Jocurile
copilăriri mele ;Cofectionare de mărțisoare și felicitări etc.Toate activitățile au fost de un real folos atât
copiilor cât și părinților.
De asemenea în perioada de pandemie au comnunicat tot timpul cu părinții,i-am consiliat pentru un
bun demers didactic online și pentru starea de bine a copiilor și părinșilor.
Apoi am avut în vedere "punctele slabe" pe care vrem să le îndreptăm (ce nu ştie elevul, ce n-a
înţeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învăţători să facem). Este necesară o bună
cunoaştere a elevilor şi totodată o bună cunoaştere a forţelor proprii.
Am ajutat elevii să treacă peste reţineri, să-şi exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească
despre evenimentele la care participă, despre calităţile şi defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul
exprimării unor opinii, ci şi respectul pentru părerile colegilor, ale părinţilor, pentru adevăr.
Cuvintele dure, ironice, jignitoare din familie sunt resimţite ca lipsă de respect, ca o desconsiderare
a personalităţii lorÎn domeniul colaborării şcoală-familie, punctul de plecare este cunoaşterea prealabilă a
părinţilor de către învăţător, a familiei, a climatului familial.
Întâlnirile colective cu părinţii reprezintă cea mai ,,profitabilă’’ şi democratică formă de colaborare
a învăţătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învăţător înseamnă un cadru de manifestare şi de
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perfecţionare a calităţilor sale manageriale, un moment optim de conştientizare şi de mobilizare a părinţilor
într-un parteneriat real, prilej de a învăţa şi el din experienţa părinţilor. Pentru părinţi, adunările colective
reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare şi de sporire a competenţelor
educative, de informare pedagogică avizată, decide înţelegerea programei şcolare de aceea în fiecare
an am decis să avem o lecţie demonstrativă cu părinţii cu impact pozitiv pentru toți cei antrenați,sebările
organizate de 1 decembrie ,Crăciun,8 martie pun în valoare legăturile dintre generații și plămădesc principii
sănătoase față de semeni,țară și muncă !
Bibliografie:
• Moisin, Anton- Părinţi şi copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005
• Boroş, Maximilian- Profesorul şi elevii, Editura Gutinul, Colecţia de pedagogie, Bucureşti,2014
• Mircea Agabrian , Vlad Millea Scoala,familia ,comunitatea ,Editura Institutul European (2015)
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EDUCATIA IN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘC.: GURGUIATU SIMONA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” - FOCȘANI, VRANCEA
În educarea ,,puiului de om”, părinții , educatorii, școala/ grădinița și societatea, în general, sunt
mijloace importante de educație și instrucție.
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, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
Ca primă verigă a sistemului educativ familia are responsabilități clare și variate.
Întrebarea care se pune este dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților
educative, dacă este pregatită 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. Alte familii, deși doresc să asigure educația corespunzatoare copiilor le lipsește pregătirea
psihopedagogică, experiența.
Factorii care influențează azi mediul educativ sunt: noua concepție care se cristalizează asupra
educației ca serviciu social și extinderea mass-media (T.V). 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 aspecte.
În activitatea de educație în familie un rol important îl are ,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi și carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv” (favorabil) sau
,,climatul negativ” (nefavorabil) educației, în formarea copilului ca cetățean, ca om.
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 dintre posibile atitudini și comportamente ale părinților și implicațiile lor în
formarea profilului moral al copilului.
,,Familia severă” în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate și asigura 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 îndepartează 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 când părintții 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 niciun
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
grădiniță/școală sau mai târziu la locul de muncă.
,,Familia rigidă” prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de
nereușită și sancțiune. Cadrul didactic trebuie să intervină, dupa 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. Educatorul trebuie să fie în postura sfătuitorului și
nu a judecătorului.
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,,Familia libertină” creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întarzia sau impedica
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 fermă în gardă a părinților în
legatură cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară.
Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre fapta și masura ei educațională. În climatul educațional
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea, larghețea și
strictețea ) toate însa cu masură 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 timpul potrivit, înviorează câmpul.”
BIBLIOGRAFIE:
Iliuț, P. (2005).Sociopsihologia și antropologia familiei, București, Ed. Polirom
Minulescu, M. (2006).Relația psihologică cu copilul tău, București, Ed. Psyche
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EDUCAȚIA COPIILOR ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR GUȚ CORNELIA
LIT „NICOLAE JIGA” TINCA
Mijloace importante de educatie si instructie.în educarea copilului sunt: părinții , educatorii, școala
si societatea.
Familia este prima scoala a vietii, are responsabilități clare si diverse și oferă copiilor primele
cunoștinte, primele deprinderi dar si primele modele comportamentale.
Din păcate, 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. Alte familii,
deși doresc să asigure educația corespunzatoare copiilor le lipsesc pregătirea psihopedagogică, experiența.
Factorii care influențează azi mediul educativ sunt: noua concepție care se cristalizează asupra
educației ca serviciul social si extinderea mass-media (T.V). Părinții trebuie să-și întărească fundamentarea
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.
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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
În dezvoltarea fizică (şi nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi pot apărea
chiar boli. Creşte riscul accidentelor grave, pentru că organismul copilului obligat la o viaţă sedentară se
comportă, în cazul unei căzături de exemplu, precum cel al unei persoane vârstnice.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
Copiii, curioși, pun cele mai multe întrebări în perioada dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi
ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe, răspunzând cât se poate de corect şi exact, întrun limbaj adecvat fiecărei vârste,
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
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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.
BIBLIOGRAFIE:
Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005
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IMPORTANȚA EDUCATIEI IN FAMILIE
GUȚĂ LILIANA, PROFESOR PT. ÎNV. PRIMAR,
SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, GHERLA, JUD CLUJ
Cum vrei să arate adultul care va iesi din mainile tale, dragă părinte ?
Ceea ce faci azi si ce faci in fiecare zi are un impact major asupra felului in care va arăta copilul tau,
ca adult. De aceea e nevoie să te gândești la felul în care ai vrea să arate copilul tau ca adult. Adică e nevoie
să ÎȚI GÂNDEȘTI COPILUL.
Majoritatea părinților ar vrea să aibă un copil conștient de ceea ce face, să facă ceea ce face, cu drag,
cu pasiune. Majoritatea părinților ar vrea un copil autodisciplinat, responsabil, onest , corect, un copil care
să aibă încredere în propria persoană, să fie echilibrat din puntc de vedere emotional, să fie responsabil,să
știe ce să facă cu propriile probleme, să ia decicii corecte, să aibă curajul să ia decizii, să aibă o stimă de
sine ridicată ( O persoană cu stima de sine poate face orice. Și poate fi orice : tâmplar, instalator, manager
de firmă, orice, atâta timp cât va fi fericit cu propria existență.)
Ceea ce tu faci, ca părinte îl poate ajuta pe al tău copil să ajungă acolo unde îți doresti, dar fără să
uiți că tu, părinte, trebuiesă încurajezi, să ajuți, sâ fii model pentru copilul tău , să ajuti la cresterea
performanței acestuia.
Niciodată nu e prea târziu să îți ajuți copilul să crească frumos. Așa cum copilul va crește fizic daca
îl hrănești sănătos, dacă doarme , dacă face mișcare, așa se va dezvolta personal și intelectual, dacă vei face
cele necesare în acest sens.
Felul în care gandim relatia cu copilul este în continua schimbare. Dacă in urmă cu aproximativ 100
de ani, aveai drepturi depline asupra copilui tau, acum nu le mai ai. Familia așa cum arată azi, este diferită
de familia din trecut. S-a trecut de la totalitarism la permisivitate totală, iar acum se pune tot mai mult
accentul pe echilibru.
Caracteristicile copilului pe care tu te-ai gândit că ți –ar placea sa le vezi la copilul tau, nu se pot
dezvola daca esti un parinte autoritar sau unul permisiv ci doar dacă ești un părinte echilibrat . Dacă înțelegi
că un copil are nevoie de limite dar i le impui ferm și cald,dacă ințelegi că la un moment dat copilul își va
lua zborul și îl pregătești pentru aceasta, dacă importanța membrilor familiei este egală, adica nu pui copilul
pe un piedestal dar nici nici nu te poziționezi deasupra tuturor, dacă conștientizezi că greseala este o
oportunitate de învățare,dacă abordezi fiecare situație flexibil, dacă luați decizii referitoare la sarcinile din
casă împreuna cu copilul, dacă faceți sarcinile împreuna și lista ar putea continua.)
Așadar, educatia copiilor începe cu educația părinților.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR GUȚU DANIELA,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SĂCELE, BRAȘOV
Unul dintre principalii factori care contribuie la educația copilului este familia. Familia contribuie,
prin influențele sale, la formarea și integrarea socială a copilului.
Familia urmărește în mod conștient să contribuie la dezvoltarea fizică a copilului, să-i formeze
orizontul cultural, să-l învețe să gândească, să-i formeze deprinderi de muncă și de comportare acceptată în
societate. Familia și școala urmăresc același scop educativ. Universul școlii și cel al familiei sunt două
dimensiuni ale vieții copiilor care își pun în mod decisiv amprenta asupra formării personalității acestora.
Educația dată în școală se dovedește a fi ineficientă dacă familia, factorul cu cea mai mare influență
educațională în primii ani de viață ai copilului, nu se implică în realizarea sarcinilor instructiv-educative.
Conform teoriilor constructiviste, familia este implicată activ în construirea vieții sociale a copilului.
Familia îndeplinește un rol complex exprimat prin mai multe funcții: funcția biologică, funcția juridică,
funcția economică, funcția culturală și funcția educativă. Cea din urmă funcție urmărește formarea unor
indivizi multilateral dezvoltați care să aducă o contribuție optimă la transformarea și progresul societății.
Funcția educativa are rolul cel mai important în dezvoltarea copilului deoarece îl pregătește pe acesta pentru
viață (Niculescu, Norel, & Usaci, 2014).
Unii părinți consideră că odată cu intrarea copilului în școală rolul lor cu privire la îndeplinirea funcții
educative se diminuază. Alți părinți cred că acum funcția educativă este rezervată exclusiv școlii și de aceea
se dezinteresează de evoluția copilului. Din păcate, această atitudine greșită prejudiciază buna integrarea a
copilului lor în școală și implicit rezultatele lui școlare. Așadar, părinților ar trebui să le revină rolul decisiv
în educația copilului, rol care este foarte important pentru reușita școlară a acestuia.
Rolul părinților este acela de a asigura condiții optime de dezvoltare pentru copil, cum ar fi asigurarea
hranei, a îmbracămintei, a igienii, a securității afective dar și rolul moral de a contribui activ la educația
copilului, școala neavând această sarcină în mod exclusiv.
Influenţa factorilor familiali au un rol important în primele etape ale şcolaritǎţii. Elevul provenit dintrun mediu familial favorabil, beneficiazǎ chiar de la începutul şcolaritǎţii de un capital cultural identic sau
foarte apropiat de cultura vehiculatǎ de şcoalǎ, ceea îi va asigura reușita școlară şi ulterior cea profesională.
Atunci când cele două medii educaţionale ( şcoala şi familia) se completează şi se susţin, ele pot
asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială.
Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că indiferent de mediul economic sau cultural al familiei,
când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunătăţire a performanţelor
elevilor, o mai bună frecventare a şcolii precum şi reducerea ratei de abandon şcolar sau chiar a scăderii
delicvenţei juvenile.
Cârnaț (David) Daniela Marta în lucrarea de dizertație Rolul părinților în reușita școlară a elevilor
din învățământul primar a cercetat următoarea ipoteză: implicarea părinţilor în educaţia copiilor atât în
cadrul familiei cât şi în relaţia acestora cu şcoală are efecte pozitive asupra performanţelor şcolare ale
copiilor. Rezultatele obţinute au confirmat ipoteza. Cu cât părinţii se implică mai mult în relaţia cu şcoala,
în realizarea educaţiei copilului în mediul familial cu atât mai mult performanţele copiilor vor fi mai
ridicate. În plus, discuţiile avute în familie despre şcoală au un efect puternic asupra creşterii motivaţiei şi
performanţelor elevilor din ciclul primar.
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În ceea ce privește statutul economic sau cultural al familiei rezultatele cercetării au arătat că familiile
în care părinţii au studii superioare se implică mult mai mult în educaţia copiilor comparativ cu familiile în
care părinţii au studii medii.
Prin caracteristicile sale psihologice şi sociale, familia poate favoriza procesul de adaptare școlară și
creștere a performanțelor școlare, aspecte care duc implicit la reușită școlară. În acest context valoarea
psihologică a familiei (climatul familial, stabilitatea grupului familial, sănătatea mintală a familiei) şi
statutul socioeconomic şi sociocultural al familiei (mediul socioprofesional şi dezvoltarea intelectuală a
copilului) devin factori cu importanţă majoră în reușita şcolară.
În concluzie cel mai important rol în determinarea reușitei școlare îi revine familiei. Ea este cea
responsabilă în asigurarea nevoilor de bază și este atentă la satisfacerea nevoile copilului. Familia este
leagănul social al copilului și sprijinul acestuia pe tot parcursul vieții.
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MAMA ŞI EDUCAŢIA ÎN FAMILIE
PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR: GUTU MARIANA
GRADINIȚA P.P. NR. 1 HUNEDOARA
„Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală“. Albert Einstein
Mama este persoana cea mai apropiată, cea mai dragă și mai dragă pentru fiecare dintre noi. Și nu
contează dacă suntem copii mici sau deja adulți, oameni independenți - nu există nimeni mai scump decât
ea în această lume. Mama este un cuvânt mare care poartă multă lumină, căldură și dragoste. Tot ce avem
este tot ce ne-a dat mama. Ea ofera fiecărei persoane cel mai valoros lucru - VIATA.. Datorită mamelor
noastre, învățam să scriem și să citim, să rezolvăm tot felul de sarcini care se întâlnesc pe calea vieții
Invățam să distingem răul de bine și noi înșine reușim să fim amabili cu toți oamenii din jurul nostru. Mama
a învățat să prețuiască viața și fiecare moment trăit. Ea ne învăța să muncim și să fim oameni responsabili,
să apreciem oamenii, să avem grijă de cei dragi, să nu jignim copiii și să respectăm bătrânii. Datorită
mamelor noastre, învățam să scriem și să citim, să rezolvăm tot felul de sarcini care se întâlnesc pe calea
vieții. Invățam să distingem răul de bine, să fim amabili cu toți oamenii din jurul nostru. Ea ne- învăța să
muncim și să fim oameni responsabili. Mama este cea care ne învățasă apreciem oamenii, să avem grijă de
cei dragi, să nu jignim copiii și să respectăm bătrânii.
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse
forme educaționale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de
conduită se învață din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conștient, iar vârsta primei copilării este
esențială în conturarea și achiziția normelor unui comportament social corect. Școala și alte medii
educaționale nu pot ulterior decât să confirme și să consolideze normele deja deprinse din familie
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a
copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.
Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu
Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei 7
ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi, conform
citatului introductiv.
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu.
În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă
a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care
cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor
orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi din zi Este important ca părinţii să cunoască
programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că
există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de
comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie
unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate
genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că
această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie
să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor
fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate.
În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea
părinţilor în citirea acestuia.
Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine.
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc.
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând
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impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu
este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi
interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi
la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În
astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi
despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui
matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce
simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut.
Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la
grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă.
Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire
minuţioasă ar putea fi în natură: să alerge, să se joace cu mingea „De-a v-aţi ascunselea“, „De-a BabaOarba“ etc. - să-i lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă iarba,
pământul, nisipul, apa etc. - să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul
vântului, susurul apelor etc. - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre
cum se folosesc, despre gustul lor ş.a. ; acasă, să ajute la tot felul de activităţi gospodăreşti, să-şi atribuie
diferite roluri şi să intre în jocul copilului, să numere tot felul de obiecte ce-i înconjoară etc. Timpul petrecut
în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, cu trenul, cu tramvaiul,
plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici în activităţile de
învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor“ pe care le trimit copiii, pentru a putea
profita de „vârsta de aur“a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere lumea.
La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată.
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „ Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa
mi-a spus bunica ori tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami“. Astfel
va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine.
Nu este de-ajuns doar sa ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor şi chiar moduri de
rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte atât din situaţiile şi întâmplările
frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative.
Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani?: deprinderi de autoservire;ordine; igienă;curăţenie şi
exprimarea propriilor nevoi;exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi
negative;bune maniere şi comportament; limbaj corect transmis modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a
răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt
copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte, etc); consecvenţă în realizarea unei
sarcini; concentrare a atenţiei; perseverenţă în realizarea unei sarcini; legerea motivelor şi motivaţiilor
atunci când vrea să facă ceva.
Aşadar, părinţii, şi mai ales MAMA, au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de
viaţă, când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în
societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor
învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de
respect la rândul său, deoarece:
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.“ (Eugen Heroveanu)
Bibliografie:
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004
2. Consilierea şi educaţi părinţilor, Vrășmaș Ecaterina Adina, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
3. Educaţia preşcolară în România P., Emil, R., Iucu, Polirom, 2002
4. Interacțiunea părinți-copii, Ciofu Carmen, Editura Medicală Amaltea, 1998
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!
,,DIN SUFLET, PENTRU MAMA!’’ - EDUCAȚIA IN FAMILIE
GYÖRGY ÉVA, PROFESOR DE MATEMATICA - INVAȚAMANT LICEAL
LICEUL TEORETIC SALAMON ERNO DIN GHEORGHENI,
JUDEȚUL HARGHITA
„Cei șapte ani de acasă" este o expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre cineva
că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele, comportamentul respectuos și modalitatea
de apreciere a celor din jur.
Educația în familie este deosebit de importantă deoarece familia este locul în care copiii prind rădăcini
pentru a crește și aripi pentru a zbura mai departe. În familie învățăm pentru prima dată ce este lumea, ce
este bine și ce este rău. Totodată familia este un refugiu atunci când ne simțim nesiguri, când ne este frică
și nu avem lângă noi ajutor de nădejde.
În familie rolul ocrotitor îi revine în primul rând mamei. Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt,
o carte frumoasă cu povești, tainele copilăriei sunt strâns legate de cea mai dragă fiinţă: mama.
Ne învață cu răbdare să mergem, să întrebăm, să mulțumim, să ne rugăm, să ne ferim și mai ales să
ne bucurăm. Căci zâmbetul mamei e primul semn că dragostea există și că trebuie să ne bucurăm de ea.
Mama e cea care ne învață că dragostea nu cere nimic și nu așteaptă nimic. Ba mai mult, e ceea care
ne iubește știind că nu va primi nimic în schimb. Ceea care înțelege în lucrurile mărunte toate misterele
vieții. Iubirea de mamă este necondiționată, iertătoare și fără margini. Ne iartă a n-a oară, o putem lua de la
capăt cu încredere și elan. Putem prinde aripi, știind că în fundal avem o ființă care ne protejează, care ne
sprijină în toate. O privire caldă și ocrotitoare ne urmărește la fiecare pas al vieții.
Prin blândețea și prezența ei, care emană armonie, siguranță și dragoste ne asigură un mediu favorabil
în care putem fi noi înșine cu toate virtutele și slăbiciunile noastre. De aceea ne simțim înțeleși, importanți,
iubiți și fericiți.
Iar când ne luăm zborul din cuibul ei ocrotitor Ea privește neputincioasă, apoi în speranța că
providența lui Dumnezeu ne va călăuzi de-a lungul vieții noastre, își caută și își găsește un rol nou în viață.
Rolul de bunică i se alătură rolului de mamă. Dragostea ei fără margini se înmulțește astfel reușește să țină
împreună mai multe familii.
Însă din păcate sosește și timpul când puterea ei slăbește, energia îi scade, când Ea are nevoie de
ajutorul și sprijinul nostru. Sosește vremea cănd îi putem întoarce o firimitură din dragostea și grija Ei. Vine
rândul nostru să dăruim din suflet din ceea ce am primit în cei șapte ani de acasă.
Mama este ființa căreia îi suntem datori cu un respect profound, căreia îi mulțumim pentru faptul că
ne-a adus pe lume și că alături de Dumnezeu a contribuit la existența noastră, dăruindu-ne cel mai frumos
cadou pe care îl putem primi cu inima deschisă: viața. Tot ceea ce avem și tot ceea ce vom avea , viitorul,
prezentul și trecutul îl datorăm mamei, celui mai bun prieten pe care îl avem alături în clipe grele, ființa
care n-a încetat o clipă să ne iubească.
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EDUCAȚIA IN FAMILIE – BAZA UNEI DEZVOLTARI SANATOASE A
COPIILOR ȘI A SUCCESULUI IN VIAȚA
PROF. ÎNV. PRIMAR GHINESCU VASILE
ȘCOALA GIMNAZIALA ”IONEL TEODOREANU” BUCUREȘTI
Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți.Dar, oare, toți
știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel?Care sunt ingredientele care ne asigură
sănătatea și fericirea pe termen lung? Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia și care îi asigură
succesul în viață? Într-o lume preponderent materialistă, cum este cea în care trăim, întrebarea este firească.
Vorbind despre sănătate, iată ce spun unele din studiile recente. Sociologul medical Aaron Antonovsky,
după ce a desfășurat mai multe studii privind caracteristicile personalităţii care ne ajută să rămânem
sănătoși, a tras concluzia că cel mai important este simţul coerenţei sinelui, fiind cel care asigură starea de
sănătate. Acest simț al coerenței are trei componente principale: comprehensiunea (înțelegerea),
controlabilitatea şi semnificaţia.
Când avem o imagine a unei lumi comprehensibile, o percepem ca pe ceva care are sens, având o
anumită structură şi un anumit nivel de predictibilitate. Când credem că lumea poate fi controlabilă, ne
simţim capabili să răspundem în cea mai mare măsură cerinţelor vieţii, având încredere că, într-un mod sau
altul o să ne descurcăm în circumstanţele date. Semnificaţia pe care o dăm unei situaţii nu afectează numai
modul în care răspundem emoţional acelei situaţii ci afectează şi răspunsul psihologic, de asemenea. Când
avem un puternic simţ al coerenţei, avem tendinţa de a vedea provocările ca oportunităţi, în loc de
ameninţări, fapt care minimizează efectele stresului.
Cercetările lui Antonovski au indicat că, doar la simpla anticipare a unei experienţe pe care o
considerăm pozitivă, sau când ne gândim la ceva care ne facem să ne simţim bine, în organism apar
modificări pozitive.
În lucrarea sa “Mind as Healer, Mind as Slayer” (Mintea care vindecă, Mintea cirminală), Kenneth
Pelletier arată că un procent de 50% până la 80% din toate bolile au origini psihosomatice sau legate de
stres. În conformitate cu cele spuse de el, orice boală este rezultatul unei interacţiuni complexe între factori
de stres, fizic sau psihic, factori sociali, personalitatea individului şi inabilitatea acestuia de a se adapta în
mod adecvat la factorii care produc stresul.
Un studiu complex, desfășurat timp de 40 de ani la Harvard Institute, sub coordonarea
psihosociologului George Vaillant a ajuns la două concluzii importante:
1. În Statele Unite, astăzi, în topul maladiilor care cauzează cele mai frecvente solicitări de servicii
medicale, boli şi morţi premature este lipsa bucuriei de a trăi, a fericirii.
2. Singurul lucru care contează cu adevărat în ecuaţia fericirii sunt relaţiile noastre cu ceilalţi oameni.
Reţelele sociale din care facem parte, prietenii pe care îi avem, relaţiile de la locul de muncă, relaţiile
cu părinţii, mariajul, relaţia cu proprii noştri copii pot spune foarte multe despre cât de fericiţi suntem sau
putem fi.
Deci, pentru a fi sănătoşi, avem nevoie de simţul coerenţei sinelui şi de fericire.
Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica, poate fi
modificat de condiţiile de mediu. Putem compara acest dat cu un kit de construcţie, în care ai materialul de
bază şi o serie modele ce pot fi realizate cu acest material. De-a lungul vieţii, fiecare persoană se
construieşte pe sine şi este, la rândul ei, modelată de mediul social în care se dezvoltă. Această construcţie
şi dezvoltare a personalităţii unui om nu este un scop în sine ci este o condiţie a realizării acelei misiuni
unice cu care se naşte fiecare din noi.
Pentru a face o comparaţie plastică, putem spune că omul este un vehicul-unicat, aflat la început în
perioada de construcţie şi testare, urmând apoi sa fie lansat într-o cursă lungă şi complexă, având mai multe
„porturi de escală” şi mai multe sarcini de îndeplinit, care, în general, concură la îndeplinirea unei misiuni
mai mari, importantă şi pentru om şi pentru societate. Atât perioada de construcţie cât şi cursa în sine şi
împlinirea fiecărei misiuni trebuie să îi aducă omului împlinire şi fericire. Altfel, aşa cum au arătat
cercetările, apar dezechilibrul şi bolile.
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Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia
este instituţia fundamentală în toate societăţile. Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte
dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritualestetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă. Familia stabileşte regimul de
viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza primele deprinderi de igienă personală
şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor activităţi
de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
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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FAMILIA-FACTOR IMPORTANT ÎN EDUCAREA COPILULUI
PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: GHIORDUNESCU DENISA-ELENA
GPN SAMARA, POIANA LACULUI, JUD. ARGEȘ
Școala și familia reprezintă factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii. Funcţia
educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă. Rolul familiei este important în
dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral și estetic. Şcoala, alături de familie,
influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului.
Părintii, copiii şi comunităţile se influențează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii
poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. 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. 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 ’’.
Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite
reciproce , şedinţe şi lectorate cu părinţii. 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 societaţii, 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.
În relațiile dintre părinți și copii trebuie să primeze un climat afectiv pozitiv, favorabil și nu unul
negative, nefavorabil educației, adică să primeze formarea personalității preșcolarului ca om. Felul în care
părinții se raportează la copii afectează în mod dramatic modul în care copilul se va raporta la
societate.Educația copiilor presupune întâi de toate desăvârșirea propriei educații, a sentimentelor noastre,
părinții trebuie să se străduiască să dea dovadă de moralitate ireproșabilă,de integritate și educație aleasă,
fiind formatorii unei generații.
Comportamentele copiilor se învață prin observarea unor modele în familie sau societate.Atitudinile
și comportamentele părinților influențează formarea profilului moral al copilului.Responsabilitatea unui
părinte este uriașă în ceea ce privește educația copilului-neadaptarea socială, delicvența, depresia,
dependența și chiar sinuciderea au ca substrat lipsa educației familiale sănătoase.
În concluzie, familia reprezintă o matrice primordială a culturii omenești în care copilul începe să
iubească, să creadă,și să se sacrifice,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 invers.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
GHIORGHIONI DIANA
In educarea ,,puiului de om”, parintii , educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace
importante de educatie si instructie.
Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
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 ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea
psihopedagogica, experienta.
Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.
In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.
Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.
Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in
formarea profilului moral al copilului.
*,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,,gastile “ si ,,bandele”
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent.
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici
un parinte pentru copilul sau.
*,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va
fi neajutorat , un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de
scoala sau mai tarziu la locul de munca.
*,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu
a judecatorului.
*,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi.
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la
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invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.
Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
Un proverb spune :,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul”
BIBLIOGRAFIE:
Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005

1298

EDUCAȚIA IN FAMILIE SAU „MESERIA” DE PARINTE
PROF. I.P. GHIRA SANDA JULIANA
ȘCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” TARNAVENI
În primele faze ale ciclului de viaţă familială, părinţii sunt orientaţi de definiţiile „clasice” ale
parentalităţii şi ale copilăriei: a fi părinte înseamnă a şti, a putea şi, în ultimă instanţă, a transmite (a educa);
a fi copil înseamnă a fi neştiutor, neputincios şi, în consecinţă, a recepta (a fi educat). Pe măsură ce se
înaintează în istoria familiei, însă, apropierea oricăruia dintre marcajele identitare implică redefiniri şi
construcţii progresive, rezultate ale interferenţei cotidiene a două tipuri de raţionamente, una adultă şi alta
infantilă; căci, indiferent de vârsta sa şi de ceea ce cred părinţii săi, copilul probează un mod de a raţiona şi
de a acţiona diferit de acela al adulţilor. Părinţii şi copiii interpretează situaţia din perspective diferite.
Oricare ar fi modalitatea concretă de participare a copilului la viaţa familiei, conversaţia este prezentă
în diferite forme. Din primii ani, copilului i se vorbeşte, i se povesteşte, i se explica, fiindu-i în acest fel
prezentată, direct sau indirect, lumea. Conduita îi este orientată în direcţia dorită în primul rând prin
relatarea unor cazuri exemplare, reale sau imaginare; atitudinea implicită pe care o conţine orice relatare
legitimează o interdicţie sau/şi întăreşte o normă, dar rareori acestea sunt formulate explicit de părinţi.
„Meseria” de părinte este, în acelaşi timp, cea mai dificilă şi cea mai uşoară meserie din lume. Este
deosebit de greu să rezişti tot timpul ritmului antrenant impus de copilul tău, să ai răbdare să răspunzi
adecvat la întrebări „puerile”, să reuşeşti să vezi lumea prin ochii lui . Pe de altă parte, este foarte uşor când
vii acasă de la serviciu, să ordoni câteva sarcini copilului, să-l pedepseşti la cea mai mică greşeală, iar după
câţiva ani să exclami cu mândrie: „Vezi, acela este copilul meu! Datorită mie a ajuns aşa!”
Responsabilitatea care cade pe umerii părintelui este una imensă. El este modelul pe care copilul îl
urmează, el îi oferă acestuia condiţii de viaţă, securitate afectivă, educaţia de bază, etc. Practic, de modul
în care părintele îşi îndeplineşte rolul depinde viitorul copilului.
„Parcă vorbesc cu pereţii! Tot ce-i spun îi intră pe o ureche şi îi iese pe alta! Cum să vorbesc cu ea
ca să mă înţeleagă? Nu ascultă ce-i spun ! Parcă-i surdă! Ce să mă fac cu ea? Problema care reiese din
citat este simpla comunicare dintre părinte şi copil, deoarece nu este de ajuns să comunici, ci este esenţial
să comunici eficient.
În general, se consideră că a transmite nişte informaţii unei persoane este suficient pentru ca acestea
să fie receptate aşa cum dorim noi. Uneori, se întâmplă să scăpăm din vedere impactul pe care-l au cuvintele
noastre asupra interlocutorului, atât din punct de vedere emoţional, cât şi din punct de vedere al înţelegerii
informaţiilor. De aceea, de multe ori ajungem să fim dezamăgiţi de faptul că vorbele noastre nu şi-au avut
efectul scontat.
În cele ce urmează vom încerca să evidenţiem câteva condiţii care stau la baza unei comunicări
eficiente, precum şi care e bine să fie evitate.
„După ce în week-end mama i-a spălat hainele ca să meargă la şcoală curat, fiul ajunge acasă luni cu
hainele murdare. Ce atitudine ar trebui să adopte mama lui? Cum ar trebui să vorbească cu el ? ”
În general, atitudinile cere pot decurge din situaţii de acest gen se situează între două extreme:
a) atitudinea agresivă:
b) atitudine pasivă: trece cu vederea peste acest incident sau minimalizează importanţa lui —„ Lasă
că am să le spăl încă o dată.” Condiţia primordială care stă la baza unei comunicări eficiente este aceea de
a avea iniţiativa comunicării atât părintele cât şi copilul. De asemenea la baza unei comunicări eficiente stă
ascultarea a ceea ce doreşte să spună interlocutorul.
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Tratarea de pe o poziţie de egalitate nu înseamnă însă a lăsa copilul să facă ceea ce vrea el sau a ne
subordona lui. E bine ca acesta să fie conştient de existenţa unor limite şi a unei ierarhii familiale.
Când comunicăm cu copilul nostru, este bine ca acesta să simtă că i se acordă atenţie, că nu are de ce
să îi fie frică fiindcă spune ceea ce simte şi ceea ce îşi doreşte.
O altă condiţie care stă la baza unei comunicări eficiente o constituie comunicarea pozitivă, rezultat
al gândirii pozitive. De exemplu, atunci când copilul sparge un vas sau vine acasă cu o notă mai mică decât
ne-am fi aşteptat, un părinte care ştie să comunice pozitiv va reuşi întotdeauna să găsească elemente demne
de apreciat.
Adoptarea unor atitudini greşite – ameninţarea, contrazicerea şi minimalizarea problemei, critica,
etichetarea, indiferenţa, ironia, învinuirea, nemulţumirea, reproşul şi umilirea – duc la scăderea eficienţei
în comunicare şi uneori chiar predispun la apariţia conflictelor. Consecinţele negative pot să apară mai
devreme sau mai târziu însă, pentru a putea fi preîntâmpinate, este bine ca adultul să acorde o atenţie
specială comunicării.

Bibliografie:
Ioan Dolean, Dacian Dorin Dolean, ”Meseria de părinte”, Aramis, 2009
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7 ANI SI... NU NUMAI
(STUDIU)
GHIVERCEA VALERIA
LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA
Oamenii de știință și cercetătorii, au început doar să zgârie suprafața înțelegerii modului în care
mintea copiilor și corpul fizic sunt interconectate. În acest sens nu doar investigarea didactică asupra celor
pe care îi educăm - ci și o privire asupra conținutului propriu-zis (minte și corp fizic care este vital să
primeze şi să-l aibă ca bază pentru restul vieții lor) sunt foarte importante.
„Dă-mi un copil până la vârsta de 7 ani şi-ţi voi arăta omul." (Aristotel)
Oare, sănătatea cognitivă și psihologică generală a copiilor este determinată cu adevărat în primele
2.555 de zile de existență?
Arată cercetările recente că susțin ipoteza lui Aristotel?
Cred că răspunsul nu este alb sau negru. Primii șapte ani de viață s-ar putea să nu însemne totul, cel
puțin nu într-un mod finit - dar studiile arată că acești șapte ani dețin o oarecare importanță în dezvoltarea
copilului faţă de abilitățile sociale. În timp ce crearea unui mediu sigur pentru copil este esențială, condițiile
imperfecte, traumele timpurii, boală sau rănirea, nu determină neapărat negarea întregii stări de bunăstare
a lui. Capacitatea unui copil mic de a învăța și de a primi informații noi este mai mare decât în orice alt
moment din viața. În primii ani de viață, creierul își dezvoltă rapid sistemul de cartografiere (datele de la
Universitatea Harvard arată că la copil creierul se dezvoltă rapid în primii ani de viață) şi Înainte ca el să
împlinească 3 ani, creierul formează deja 1 milion de conexiuni neuronale în fiecare minut. Aceste legături
devin sistemul de cartografiere al creierului, format dintr-o combinație de natură și îngrijire, în special
interacțiuni „servire și returnare”. „Știm din neuro ştiinţe că neuronii care trag împreună, se conectează”,
(Hilary Jacobs Hendel, psihoterapeut specializat în atașament și traume), deci, „Conexiunile neuronale sunt
că rădăcinile unui copac, ce constituie fundamentul din care are loc toată creșterea”. Acest lucru face să
pară că factorii stresanți ai vieții - cum ar fi grijile financiare, luptele de relație și boala - vor avea un impact
grav asupra dezvoltării copilului, cu toate că lipsa unor repere ocazionale de servire și returnare nu vor
împiedica totuşi dezvoltarea creierului. Intervin aici, cred, momentele intermitente „ratate” care nu devin
întotdeauna tipare disfuncționale. Ce rămâne important este faptul că pentru părinții care au stresuri de viață
continue, este foarte important să nu neglijeze angajarea cu copilul, mai ales în acești ani de început, întrun circuit funcţional, servire și returnare”. Instrumentele de învățare precum mindfulness pot ajuta părinții
să devină mai „prezenți” împreună cu copilul lor în viaţa acestuia. Limitând distragerile zilnice, atenția
acestora vă avea la dispoziţie un timp şi vor fi mai ușor de observat solicitările de conectare ale copilului.
Exercitarea acestei conștientizări este o abilitate importantă întrucât interacțiunile de, servire și returnare”
pot afecta stilul de atașament al unui copil, implicit, modul în care dezvoltă relațiile viitoare. Totuşi, părinții
care sunt de fapt conștienți de acest lucru, profită adesea și exploatează capacitatea copilului de a învăța
mai ales în familiile elitiste, în care copilul servește drept trofeu al intelectului prin stilurile de atașament
care devin o parte crucială a dezvoltării lui. Psihologul Mary Ainsworth care În 1969, a efectuat cercetări
cunoscute ca „situația ciudată” observând modul cum au reacționat bebelușii când mama lor a părăsit
camera, precum și cum au răspuns când s-a întors, concluziona... „Dacă părinții sunt „suficient de buni” se
îngrijesc și se adaptează la copiii lor, 30% din timp, copilul dezvoltă un atașament sigur”, (Hendel),
„Atașamentul este reziliența pentru a face față provocărilor vieții” şi atașamentul sigur, stilul ideal stabilit
la începutul vieții, poate afecta satisfacția relației unei persoane la vârsta adultă. Deci, în timp ce primii
șapte ani nu determină fericirea copilului pentru viață, creierul în creștere rapidă stabilește o bază solidă
pentru modul în care comunică și interacționează cu lumea prin procesarea modului în care sunt reacționați
şi asta durează până la clasa I sau a II-a când, copilul începe să se separe de îngrijitorii primari, făcându-și
prietenii, să tânjească după acceptarea colegilor și este mai bine pregătit să vorbească despre sentimentele
lui. Este perioada în care începe să pună la punct concepte ca o modalitate de a-și exprima sentimentele.
Părinții nu știu absolut în ce măsură fiecare moment al mediului și realității copilului este imprimat, absorbit
și depozitat în copil dar, este o condiție de bază care va defini cine va fi și va deveni ființa pentru tot restul
vieții. Este etapa în care obiceiurile, principiile, tiparele, experiențele, relația cu ceilalți, relația cu sine și
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poziția generală față de realitatea noastră sunt modelate în funcție de ceea ce vede în mediul lui imediat,
tonalitatea vocii în care vorbesc oamenii, modul de atingere, comportamentele altora, tiparele emoționale
și sentimentale ale părinților, mecanismele de manipulare, apărare/ofensare, supraviețuire și coping. Noi,
nu putem controla fiecare aspect al bunăstării copilului, dar ceea ce putem face este să-l pregătim pentru
succes prin angajarea alături de devenirea lui ca un adult de încredere. De-a lungul celor șapte ani se
formează deja sentimentul de a fi al copilului, multe dintre principalele caracteristici, procesele de gândire,
sentimentele despre sine, familie, siguranța și mediul lui. Ascultați, vedeți, mirosiți, simțiți, el, este acolo!
Îi putem arăta cum gestionăm sentimentele mari, astfel încât atunci când își experimentează propriile relații
eșuate, să se poată gândi la modul în care au reacționat mama sau tată. Părinții sunt capabili să stea ca
exemple și să înțeleagă, impactul extraordinar pe care îl au asupra copilului lor.
Totuşi, putem schimba cursul umanității prin schimbarea modului în care creștem copilul în primii
șapte ani prin stabilirea unei baze complet noi în care ne dezvoltăm noi înșine că oameni. Și fiecare copil
este diferit.
Dacă poţi fii părintele a doi sau mai mulți copii, te poți pregăti ca adult pentru contrarii extreme. Este
tot norocul extragerii sau o greșeală genetică pentru care sănătatea cognitivă și psihologică generală a
copiilor este determinată cu adevărat în primele 2.555 de zile de existență?
Bibliografie
Marion Spengler „Cum te comporţi în școală prezice succesul vieții mai presus de dincolo de familie,
trăsături largi și abilitate cognitivă”, Universitatea din Tübingen,
Rodica Ioana Damian, Brent W. Roberts, Journal of Personality and Social Psychology, februarie
2018.
Juli Fraga- ,,Cei 7 ani “, UC Berkeley, 2019.
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PROBLEMĂ ACTUALĂ-ABSENTEISMUL SI ABANDONUL SCOLAR
PROF. INV. PRESC. GINGIOVEANU COSMINA-ELENA
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA
Absenteismul şcolar poate fi definit ca o problemă socială explicată din ce în ce mai des drept o
caracteristică socio-culturală a mediului din care provine elevul, caracterizată prin conduită evazionistă,
stabilă, permanentă, cronică ce reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, şi încredere în
educaţia şcolară. Fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist, o
formă de evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă).
Absenteismul poate fi o formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei unor
probleme). Poate semnala şi reducerea ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi
aspiraţiile grupului de elevi. Absenteismul este folosit de elevi ca o formă de agresiune pasivă împotriva
şcolii, fără a le mai fi frică de posibilele pedepse ce ar surveni atât din partea conducerii instituţiei, cât şi a
părinţilor.
Absenteismul este primul factor asociat în mod direct cu abandonul şcolar. Este prezent mai frecvent
în mediul urban, în cadrul familiilor sărace. În general, cei care ajung să abandoneze şcoala sunt elevii care
învaţă la şcoli profesionale.
Semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală sunt funcţia de separare sau de individualizare, mai
ales la adolescenţi. Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este de altfel
primul pas spre abandonul şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în rândul elevilor acest
fenomen:
1. Cauze care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului
2. Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familiei: sărăcia, stil parental indiferent,
neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate;
3. Cauze care ţin de contextul şcolar specific.
Abandonul școlar este cu multiple cauze,unde poate fi vorba fie de inadaptarea elevului la activitatea
de învățare, fie de inadaptarea școlii la factorii interni (psihologici) și/sau externi (scocioeconomici,
socioculturali) ai copilului.
Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de apartenență la grup. Orice
dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl descurajează atunci când trebuie să depună
un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile școlare. Un copil care resimte un disconfort în plan
fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un moment dat, tendința de a abandona școala. Copilul care
abandonează școala poate fi descris astfel:
•îi lipsește motivația şcolară;
• are dificultăți de învățare;
• are o rată a absenteismului mare;
• are rezultate școlare slabe;
• are imagine de sine scăzută;
• este izolat față de colegi;
• îi lipsesc achizițiile în zona autocunoaşterii;
• este incapabil să se adapteze la mediul şcolar;
• are o lipsă reală a unui suport şcolar;
• manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei unui
control parental;
• cerințe educaționale speciale;
• stare de sănătate precară;
• manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj,
vandalism, consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise);
• provine din medii sociale sărace;
• lipsa unui model educațional din familie;
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Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se află copilul sunt primii „profesori”.
Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația și formarea copilului pun bazele
de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de succes.
Familia poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar prin:
• asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a pacheţelului
cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative necesare studiului, a
materialelor educaționale necesare);
• asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiţionat;
• crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, cu
scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care să le
urmeze;
• schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare la
mediul înconjurător al copilului;
• atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia;
• control parental direct și activ în viața copiilor;
• limitarea prestării unor activități lucrative în gospodărie sau în afara acesteia;
• control asupra activităţii copiilor în timpul liber;
• acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare;
• prezența părintelui/părinților în viața copilului;
Efectele absenteismului sunt de natură complexă, conducând pe lângă pierderi din sistemul de
cunoştinţe, la tentaţii de comportamente delicvente, conflicte cu părinţii şi chiar grupul de prieteni,
insuccese repetate sau eşecuri şcolare până la abandonul şcolar, ca ultimă instanţă a absenteismului. Însă
efectul pe termen lung este inadaptarea socio-profesională generată de insuficienta pregătire, sau
nefinalizarea studiilor, cu repercusiuni asupra imaginii de sine şi implicit a stimei de sine, care într-un final
pot fi generatoare de boli psihice, deci de randament social scăzut. Absenteismul poate deveni la rândul lui
cauză a unor efecte negative atât pentru persoana în cauză (pe termen scurt, mediu şi lung), cât şi pentru
mediul copilului care recurge la acest comportament. Familia poate fi grav afectată de decizia copilului de
a absenta (cu referire specifică la absenteismul voluntar, fără ştirea părinţilor), deteriorându-se relaţiile cu
copilul în primul rând, apoi apărând tensiuni între părinţi, iar ca efect final poate determina chiar
dezorganizarea familiei. Lacunara pregătire, şi insuficienta dezvoltare a abilităţilor poate modifica nivelul
de aspiraţii, limitând o viitoare dezvoltare plenară şi completă a tânărului. Toate acestea vor afecta pe
termen lung integrarea socio-profesională a tânărului şi mai târziu a adultului. Cauza principală generatoare
de absenteism, este în sine considerată o caracteristică a adolescenţei. Aceasta este incapacitatea
adolescentului de a anticipa consecinţele faptelor sale.
O bună colaborare între şcoală şi familie este posibilă numai atunci când familia înţelege bine rolul
şcolii, acela de a fi principalul izvor de cultură şi factor de civilizaţie, iar şcoala vede în familie un aliat, un
colaborator sincer, direct interesat de întregul proces instructiv-educativ.
Dascălii trebuie să găsească mijloace de a comunica şi evidenţia experienţele evolutive ale copiilor
la şcoală, trebuie să pregătească un flux constant de informaţii de calitate îndreptate spre părinţi, astfel încât
să-i determine să-şi reexamineze atitudinile faţă de rolul de părinte şi opiniile despre experienţele prin care
trec copiii şi să abordeze mult mai preocupaţi întreaga experienţă şcolară.
Bibliografie:
1. Băran-Pescaru, Adina, 2004, Familia azi. O perspectivă sociopedagogică, Editura Aramis,
Bucureşti;
2. Moisin, Anton, 2007, Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
3. Van Pelt, Nancy, 2002, Secretele părintelui deplin, Editura Viaţă şi Sănătate, Bucureşti;
4. Vrăjmaş, Anca, 2001, Consilierea părinţilor, Editura Polirom, Iaşi.
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PRESCOLAR: GIUBEGA CARMEN MARIA
LICEUL TEHNOLOGIC ”PETRACHE POENARU”, BALCESTI, VILCEA
Familia are un rol extrem de important in viata unui adolescent.
In primul rand, familia reprezinta primul cadru de dezvoltare al copiilor. In cadrul acesteia dobandim
primele deprinderi din aceasta lumea, cum sa ne deplasam, cum sa mancam, comunicam si cum sa ne
purtam, deprinzand astfel “cei 7 ani de acasa” . Ea este primul etalon dupa care ne este modelata
personalitatea in bine sau rau, spre exemplu daca vedem de mici ca parintii nostrii au fumat sa exista sansa
ca si noi sa facem la fel, sau contrar, vazand ca acestora le face rau sa reusim sa evitam aceste vici.
Tot datorita familiei, in special datorita parintilor acumulam si primul bagaj de informatii. Fiecare
copil vazandu-si proprii parinti ca pe niste Einsteini ai lumii. Fiecare parinte avand datoria sa asigure toate
cele trebuincioase, sa isi educe cat de bine pot copii, iar prin experienta lor de viata atat in copilarie cat si
pe tot parcursul vietii, mai ales in adolescenta ca se schimba perceptiile despre viata sa le ofere mereu
sfaturi despre cum sa fii bun si cum sa te descurci in aceasta lume nebuna.
In concluzie, putem spune ca familia, desi este format dintr-un grup mic de oameni are un rol foarte
mare in viata unui adolescent si nu numai, acela de a contura viitoarele generatii pentru o mai buna
dezvoltare a lumii
Dacă părintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit, neavând dispoziţia sufletească nici timpul necesar
să îl asculte pe copil, firul comunicării se rupe iar copilul se va simţi neglijat, respins în aşteptările sale. Va
căuta răspunsuri în altă parte sau nu va mai căuta deloc. Numai fiind aproape de sufletul copilului,
pătrunzând în gând şi luând parte la preocupările acestuia, părintele devine confidentul, sfătuitorul, punctul
de rezistenţă şi încredere al copilului sporind şansele unei iubiri reciproce şi unui respect necondiţionat.
Iubirea unui părinte, adesea în exces şi inexplicabilă nu poate justifica erorile de comportament şi de
atitudine în raport cu copilul, mai ales că ele decurg din impasul relaţiilor părinte-copil, părinte cu el însuşi,
părinte cu partenerul de viaţă. Dacă într-o familie se cultivă nesăbuit dorințele, pretențiile copilului, dar se
neglijează dezvoltarea inițiativei, implicării personale în activitate, echilibrul, apar grave disfuncționalități
în relațiile copiilor cu cei din jurul său, instalându-se unele trăsături de caracter, precum: egoism, lipsa de
sensibilitate și atenție față de alții.
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 grădinița, 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.
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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.
Trebuie reținut că: faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine;
deprinderile şi convingerile "creionate" acum constituie baza modului de acţiune în viitor; atitudinile şi
comportamentele adulţilor cu care vin în contact (îndeosebi ale părinţilor) vor fi primele modele copiate cu
fidelitate de către copii.
Prin pregătirea şi educarea copilului pentru viaţă, facem posibil ca orizontul specific de năzuinţe să
devină cotidian posibil.
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EDUCAȚIA IN FAMILIE
PROF. GLONȚ IONELA - CRISTINA - C.Ș.E.I. BABENI, JUD. VALCEA
Familia este cea mai elementară formă de organizare. Fiind prima comunitate de care se atașează
un individ, cât și prima autoritate sub care acesta învață să trăiască, familia este cea care stabilește valorile
cele mai fundamentale ale unei societăți. – Charles Colson
Știm cu toții că educația începe acasă și nu de puține ori am auzit cuvintele ”cei 7 ani de acasă”, și
mai știm că primii dascăli ai copiilor sunt părinții lor.
Bazele educației copiilor se pun încă din copilăria mică, iar rolul fundamental în acea perioadă îl au
în cea mai mare parte părinții, aceștia constituind primele modele cu care copilul se va identifica. Familia
îi va asigura copilului suportul material, dar și cel afectiv de care acesta are nevoie.
În afară de necesitatea statisfacerii nevoilor pe care părinții o oferă copilului, în familie mai începe și
construcția personalității copilului.
În cadrul familiei se însușesc regulile elementare de conduită socială, se dobândesc deprinderi, se
învață amabilitatea, generozitatea, ce înseamnă a oferi, a ajuta, a sprijini, ce înseamnă a vorbi frumos, sau
ce înseamnă a fi manierat. Familia este legatura copilului cu exteriorul, cu societatea.
Ne dăm seama că familia are mai multe roluri, dintre acestea amintim rolul primordial pe care îl are
familia în dezvoltarea fizică a copilului, și aici ne referim la satisfacerea trebuințelor legate de stare de
sănătate a copilului, dar un alt rol la fel de important este satisfacerea nevoilor psihologice (nevoia de
apartenență, de siguranță, asigurarea suportului emoțional, nevoia de a fi iubit, protejat, etc.).
Așadar, analizând familia, observăm că aceasta are un rol important în: dezvoltarea fizică a copilului,
dar și psihică: emoţională, intelectuală, socială, moral-caracterială, dar şi spiritual-estetică.
Ne dăm seama că rolul familiei este destul de complex, de multe ori ea fiind numită cea mai
importantă celulă a societății, având în vedere multiplele roluri pe care le are în dezvoltarea viitorului adult.
Familia exercită o influenţă puternică asupra copilului, părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar
familia creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului,
simţul civic, moral, spiritual și estetic al acestuia.
După cum observăm, familia contribuie și la dezvoltarea intelectuală a copilului, și aici nu ne referim
la ceea ce ține de biologic, ci la cultivarea interesului pentru cunoaștere insuflat de părinte copilului chiar
de când este acesta mic prin dezvoltarea spiritului de explorator, prin citirea de povești, descoperirea de
curiozitati, aflarea de lucruri noi.
O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice,
atitudinile, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul
familial. De aceea, se spune că familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Ajungând la grădiniță sau la școală copiii vin deja cu un bagaj informațional și educațional, iar noile
informații pe care le vor afla la școală vor fi întărite sau dezaprobate în familie. De aceea se pune un foarte
mare accent pe colaborarea dintre școală și familie, între părinți și profesori, deoarce cu cât există o
colaborare mai strânsă între cele două instituții, școală-familie, cu atât copilul va acorda și el un interes mai
mare față de învățătură, iar eficiența celor învățate va fi mai mare, iar rezultatele mai bune.
Educația începe încă din fragedă pruncie și continuă pe tot parcursul vieții, dar să nu uităm că
fundamentul ei începe în familie.
O educație adecvată în primii ani de viață va asigura un succes educațional mai târziu. Însă este
important să ținem cont că în educația unui viitor adult sunt implicați mai mulți factori, și nu este suficientă
doar implicarea familiei, aceasta fiind baza, la mijloc aflându-se și școala și societatea.
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De aceea este importantă conlucrarea familiei cu școala, societatea având rolul de a le susține
demersurile educaționale.
Bibliografie:
• Bonchiș, E. (2004), Familia și rolul ei în educare copilului, Editura Polirom, Iași
• Educația în familie - https://creeracord.com/2016/07/12/educatia-in-familie-baza-uneidezvoltari-sanatoase-a-copiilor-si-a-succesului-in-viata/
• 40 de citate despre familie - https://1cartepesaptamana.ro/40-de-citate-despre-familie/
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CEI 7 ANI DE ACASA. EDUCATIA IN FAMILIE.
ŞCOALA GIMNAZIALA COMUNA ORTISOARA
STRUCTURA: GRADINITA CU P.P. ORTISOARA
PROF. INV. PRESCOLAR: GOGA DENISA-DANIELA
Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de
viața copilului. De la ce mănânca zi de zi copilul, cu ce se îmbracă, la ce tip de informații este expus, prin
ce stări emoționale trece, în ce activități este implicat, la ce grădiniță merge. Rolul mamei și al tatălui sunt
diferite în dezvoltarea copilului și în modelarea personalității sale. Mama are rolul de a-l proteja pe copil,
în timp ce tatal are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru confruntarea de mai târziu cu lumea, cu viața. Ambii
părinti sunt un model pentru copil, și această diferenţă aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i
experienţe variate.
Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie (în timp, atenţie, înţelegere, dragoste) pe care o
pot face părinţii pentru ei. Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relaţia părinte-copil căldura,
structura şi limite, înţelepciunea de a transforma orice situaţie cotidiană, cât ar fi de negativă, de
provocatoare, într-o lecţie de empatie, respect, înţelegere a nevoii care a creat acea situaţie. „Cei şapte ani
de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul învaţă în familie limbajul
culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi comportamentele necesare pentru a se
integra în societate.
Strategiile educaţionale utilizate de unii părinţi, chiar daca sunt bine intentionate, chiar daca au avut
efecte pozitive in anumite cazuri particulare, nu duc intodeauna la obtinerea unui optim educational, care
sa favorizeze dezvoltarea personalitatii. Cazurile particulare, exemplificarile ocazionale, nu pot fi
intotdeauna utile. Ceea ce intr-o familie a avut efecte deosebit de eficiente, in alta poate determina efecte
contrarii. Identificarea aspectelor particulare ale mediului educational din familie dupa niste parametrii
unici, precum si cunoasterea consecintelor unui anumit comportament al parintilor, contribuie la explicarea
unor comportamente negative ale elevilor. Necunoscand suficient urmarile educative, fiind convinsi ca ceea
ce fac este spre binele copilului, unii parinti si chiar educatori, se afla in fata unei situatii oarecum
paradoxale, pe de o parte, eforturile sustinute, interesul manifestat pentru copil, etc si , pe de alta parte,
rezultatele efective obtinute, sub asteptari.
Analizând situaţiile concrete in care se manifesta actiunile educative in familie, putem identifica mai
multe tipuri de parinti: unii inteleg sa-si armonizeze sistemul lor de actiuni educative cu cele ale scolii, ale
specialistilor in domeniul muncii educative; altii nu constientizeaza efectele negative ale strategiilor
educative utilizate, sau, si mai grav, refuza sa recunoasca faptul ca relatiile lor educationale cu copiii sunt
deficitare. Acestia din urma sunt convinsi ca nereusitele educationale, rezultatele slabe la invatatura,
comportamentele inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori straini, ori necunoscuti familiei.
Actiunile educative ale scolii nu trebuie sa neglijeze asemenea aspecte. Intrunirile cu parintii, mai mult sau
mai putin organizate, trebuie sa fie un prilej de a constientiza consecintele imediate si de perspective ale
strategiilor lor educationale.
Comportamentele educationale ale parintilor, chiar daca sunt bine intentionate, pot avea efecte
negative asupra copiilor, din cauza neadecvarii lor, a particularitatilor de varsta si individuale, la situatii
concrete de actiune, la sistemul de cerinte adresate copiilor, etc. In educarea copiilor, un rol foarte mare il
are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei. Ceea ce trebuie sa caracterizeze relatiile dintre
parinti si copii este stima reciproca dintre membrii familiei,dragostea parinteasca rationala fata de
copii,consecventa si unitatea cerintelor pe care le formuleaza parintii si ceilalti membri ai familiei fata de
copii,exemplul personal pe care il dau cei mari prin atitudinile si faptele lor, incat devin pentru copii un
exemplu de urmat. Desigur,parintii isi iubesc copii, le poarta de grija,muncesc pentru ei si participa la
toate bucuriile si supararile lor. Dar aceasta dragoste nu trebuie sa fie oarba. Parintii care se manifesta
astfel fata de copiii lor, ii scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile , nu se bucura de nici un fel de
respect si autoritate in fata acestora.
Experienta educatiei in familie arata ca acolo unde copii sunt scutiti de orice fel de griji si eforturi,
ei devin egoisti, nu-si iubesc cu adevarat parintii, se instraineaza de ei si nu le dau o mana de ajutor atunci
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cand se intampla sa treaca prin unele incercari. O problema aparte a educatiei in familie o constituie
copilul unic. Nu e de mirare ca parintii concentreaza toata grija si dragostea asupra singurului lor copil.
Dar aceasta daruire afectiva pe deplin explicabila trebuie totusi supusa unui control rational. Parintii sunt
datori sa-i gaseasca copilului tovarasi de aceeasi varsta cu el. Ei nu trebuie sa-l "acopere", sa-l sileasca
sa-si petreaca timpul numai in preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alti copii,
inseamna a-l lipsi de bucuriile vietii. Nici un copil nu poate sa creasca sanatos , sub aspectul intelectual si
moral, daca nu se dezvolta in colectiv si prin colectivul de copii.
Ingredientele necesare pentru o implicare sănătoasă în dezvoltarea copiilor sunt: iubirea focalizată pe
copil, necondiţionată şi manifestată în mod sănătos (inclusiv, manifestarea grijii şi a interesului pentru tot
ce i se întâmplă şi ce trăieşte copilul); setarea limitelor, discutarea şi agrearea regulilor; comunicarea
consistentă, exprimarea deschisă şi asertivă, cu copilul şi cu alți membri ai familiei; identificarea de gen
pozitivă și coeziunea cu alți membri ai comunictății în care crește copilul. Cercetările arată că prezența
taților și a mamelor în creșterea, educația și dezvoltarea copiilor, în egală măsură, asigură succesul
dezvoltării acestora.
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IMPORTANȚA FAMILIEI IN VIAȚA ȘI EDUCAȚIA COPILULUI
PROF. LOGOPED GOGOZAN CARMEN ADRIANA
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, BECLEAN
Motto „Cu toate că fiecare familie constituie un colectiv ai cărui membri au drepturi egale, totuși
părinții se deosebesc de copii prin faptul că primii conduc familia, pe când ceilalți primesc educația în
familie”. – A. S. MAKARENKO
În educarea copilului, părintii, educatorii, școala și societatea, în general, sunt mijloace importante
de educație și instrucție.
Printre problemele importante ale învățământului în această etapă de schimbare și modernizare
rapidă se gasește și cea vizând parteneriatul cu alți factori educaționali, între care familia ocupa un loc
privilegiat. 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 sociofamilial.
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.
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. Alte familii, deși doresc să asigure educatța corespunzătoare copiilor le lipsesc pregătirea
psihopedagogică, experiența.
Factorii care influențează azi mediul educativ sunt: noua conceptțe care se cristalizează asupra
educației ca serviciu social și extinderea mass-media (T.V). 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.
În activitatea de educație în familie un rol important îl are ,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi și carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv” (favorabil) sau
,,climatul negativ” (nefavorabil) educației, adică formarea copilului ca cetățean, ca om.
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 influențează 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 masură. Ce s-ar
întampla 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 când părinții sunt împărțiți în ,,tabere”: unul sever și unul indulgent.
Astfel se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, trăăaturi 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 lipsa de încredere în sine, teama de
nereușită și sancțiune. Învățătorul 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
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și sub ce formă se poate atenua și echilibra severitatea. Învățătorul trebuie să fie postura sfătuitorului și nu
a judecătorului.
*,,Familia libertină” creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împedica
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși.
Învățătorul trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine în sensul obținerii unor rezultate bune la
învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea ferma în gardă a părinților în legatura
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 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”

BIBLIOGRAFIE:
Colecția revistelor ,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005
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DIN SUFLET PENTRU MAMA
DANIELA GOICEANU, PROFESOR INFORMATICA
LICEUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU” CONSTANȚA
Cine este mama? O întrebare atât de simplă, căreia îi putem găsi o infinitate de răspunsuri. Ea este
începutul tuturor începuturilor, profesorul profesorilor şi cartea cărţilor. Mama este sertarul în care ne
depunem toate lacrimile şi zâmbetele. Mama e izvor de răbdare şi bunătate. Mama e creatorul tuturor
poveştilor. Ea e locul de unde ai plecat, primul tău „acasă”, primii tăi paşi în viaţă. Mama este pasărea de
la care înveți ”zborul”.
Mama ştie şi simte totul. Oare cum face asta? Cum reușește? A fost oare la o școală de mame? În
momentul în care un copil s-a născut, s-a născut și mama. Ea nu a existat înainte. Femeia existase, dar nu
și mama. O mamă este ceva absolut nou. Ea învață să fie mamă amintindu-și tot ceea ce a fost învățată la
rândul ei. Îmi place să cred că, de cele mai multe ori, mama reușește să scoată la iveală toată bunătatea,
optimismul, recunoștința, răbdarea, toleranța sau creativitatea.
Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, dar care poate fi modificat de condiţiile de
mediu. Putem compara acest dat cu un set de lego, în care ai piesele de bază și un set de instrucțiuni cu o
varietate de modele ce se pot realiza cu aceste piese. Pe parcursul vieții, fiecare persoană se construiește pe
sine şi este, la rândul ei, modelată de mediul social în care se dezvoltă. Familia este 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 sens moral, familia trebuie să îl îndrume pe copil să fie sociabil, să fie un bun coleg
şi prieten. E de datoria părinților să-și învețe copiii 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.
Momentul intrării la școală, când lucrurile devin serioase, este pragul evaluării, când copilul trebuie
să aibă ghiozdanul bine pregătit și îndesat cu ”cei șapte ani de acasă” și întreg setul de cunoștințe necesar
pentru a interacționa bine cu cei din jur.
Un vechi dicton chinezesc spunea: „Semeni fapte, culegi deprinderi, semeni deprinderi, culegi
caracter, semeni caracter, culegi un destin!”. Noi păstrăm esența celor ce-au fost înaintea noastră. Avem
datoria de a păstra cu grijă ceea ce am primit, de a modela și îmbunătăți și de a lăsa mai departe tot ce e
mai bun și frumos din noi înșine. Aceasta este adevărata moștenire pe care o transmitem generațiilor ce vin.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ!
„DIN SUFLET, PENTRU MAMA!”
EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. ÎNVÂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR GOINA LOREDANA
În decursul anilor am descoperit cât este de importantă colaborarea noastră cu părinții preșcolarilor.
Întotdeauna am încercat să organizez cât mai multe activități extrașcolare, serbări, plimbări, spectacole
pentru a hrăni această colaborare.
În cadrul Activităților de Consiliere a părinților încerc să nu fie situații tensionate sau stânjenitoare,
de aceea am hotărât să propun de fiecare dată câte un joc amuzant sau emoționant. Despre aceste jocuri
doresc să vorbesc în continuare, dând exemple de câteva dintre acestea.
BALONUL CU SURPRIZE
Am scris pe bilețele de hârtie câte ceva frumos, emoționant sau amuzant despre fiecare dintre copiii
din grupa mea. Bilețelele le-am introdus în balon, l-am umflat și am scris numele copilului pe acesta.
Părinții au căutat printre multitudinea de baloane pe cel cu numele propriului copil, le-au spart și au
citit cu drag mesajul de pe bilețel.
BORCĂNELUL COMPLIMENTELOR
La una dintre activitățile de consiliere am vorbit despre trăsăturile pozitive de caracter ale copiilor.
La final le-am prezentat pe un panou Borcănelul Complimentelor.
Fiecare dintre ei au scris pe câte o inimioară din carton un compliment pentru copilul lor, apoi le-au
introdus în borcănelul prezent în holul grădiniței noastre.
Această activitate a avut un real succes în rândul copiilor deoarece zilnic mă rugau să le citesc ce au
scris părinții despre ei.
COPACUL FAMILIEI
În acest an școlar le-am cerut părinților să aducă la grădiniță câte o fotografie de familie. Copiii le-au
lipit pe carton colorat și le-am expus împreună pe Copacul Familiei. Menționez că fotografiile se pot desface
de pe panou. M-a ajutat foarte mult această activitate la copiii de grupă mică deoarece le pot oferi fotografia
cu familia lor de oricâte ori au o zi mai grea și le este dor de mama sau de tata
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
GOMOESCU GEORGIANA CATALINA
Familia are un rol esenţial în educaţia copilului. Familia este nucleul în care copilul se formează ca
om, este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii copilului. Familia exercită
o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate,
deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, copiluln 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 putin organizate decât cele ale familiei, şcolii şi organizaţiilor de tineret.
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". În societatea
românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsă. Prin
definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care uneşte soţii şi pe descendenţii
acestora(copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual. Familiile asigură sentimentul
siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente vieţii, este punctul lor de sprijin, educându-i să
devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc. Acest nucleu este determinat, în primul
rând prin condiţiile economice, materiale, de hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, de organizarea unui ritm al
vieţii, de nivel cultural şi comportamental, de integrarea socială prin care îşi pune desigur amprenta pe
existenţa şi dezvoltarea copilului, a elevului, în mod hotărâtor. 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,
indiferent dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu
ochii minţii şi le urmează. Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite
ocazii, de a pleca în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în
special cu şcoala. Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi. Factorii
determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt şcoala şi familia. Climatul educaţional familial
cuprinde ansamblul de stări psihice, modurile de relaţionare interpersonală, atitudini ce caracterizează
grupul familial o perioadă mare de timp. Acest climat poate fi pozitiv sau negativ. Şcolarul are nevoie acasă
de un mediu de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Într-un climat educativ bun părinţii sunt calmi în
raporturile cu copiii, fară a le satisface orice capriciu. Copilul simte că părinţii se ocupă de el, că sunt
interesaţi de necazurile şi problemele lui, ca şi de rezultatele şcolare. Familia este un cadru ferm de
disciplină, în care şi copiii şi părinţii împărtăşesc acelaşi nivel de exigenţă.
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.
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
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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.
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.
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.
BIBLIOGRAFIE:
*** ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, „Revistă dedicată cadrelor didactice, Editura Miniped
,,București, Nr.1-2 /2005
*** ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR’’, „Revistă dedicată cadrelor didactice, Editura Discipol,
București, Nr.1/2001
*** TRIBUNA INVĂŢĂMÂNTULUI , „Revistă naţională de informaţie şi atitudine, Nr.1015-1016,
7-20 septembrie 2009
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CEI 7 ANI DE ACASA...
PROFESOR: GOȚA OVIDIU DAN
ȘCOALA: LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRE MITROI”, BILED, TIMIȘ
Expresia „a avea cei șapte ani de acasă” este des întâlnită pe buzele oamenilor, fiind utilizată atât în
mediul școlar, cât și în cel extrașcolar pentru a denota lipsa de educație. Considerăm aceasta o expresie
relativ dură ce sugerează faptul că în perioada în care copilul s-a bucurat de atenția și timpul din mediul
familial, el nu a reușit să dobândească informațiile, aptitudinile, deprinderile specifice bunului simț.
De ce „șapte” și nu „opt ani de acasă”? E simplu...În trecut, școala debuta la vârsta de șapte ani și se
presupunea că până la această vârstă, copilul cunoaște regulile și normele de conduită. Acum, chiar dacă
copilul pășește pragul școlii la vârsta de șase ani, uneori chiar neîmpliniți, sintagma a rămas neschimbată
și este bine cunoscută de adulți, chiar și de micii școlari.
Familia organizează informația copiilor, formează spiritul de disciplină prin impunerea și respectarea
de reguli, norme, valori morale, interpretarea marilor idei morale. Ea poate deveni un izvor de nădejde întro lume în care libertatea ar fi ea însăși propria sa lege.
Părintele, prin intervențiile sale, reprezintă un factor de dezvoltare pentru copil. Părinții sunt cei care
asigură satisfacerea nevoilor fizice și emoționale ale copiilor, îi protejează de pericole în sensul cel mai
larg, acționează ca modele etc. Apreciată drept mediu educațional și nucleu societal, familia este o unitate
primară, dar și o rețea de relații psihosociale, cu o importanță hotărâtoare pentru evoluția copilului. Aceasta
are scopuri, o formă de organizare, un sistem de relații între membri, posibilități de a influența integral pe
fiecare dintre membrii săi.
Familia este o formă primară de comunitate umană care a evoluat, în funcție de dinamica socială,
culturală, în funcție de mediul economic, științific și tehnic. Stilul de raportare a familiei la copil poate varia
foarte mult, în funcție de situație: tolerant, excesiv de tolerant, indiferent, supraprotecționist, autoritar,
excesiv de autoritar. Copiii pot reprezenta pentru familie fie o forță de muncă suplimentară, fie un suport
în situații critice.
Deși se consideră ca asistăm la diminuarea funcției educative a familiei, acesta sporește de fapt în
contextul parteneriatului școală-familie. Această legătură poate și trebuie să se asigure prin mijloace
diverse: vizite educative a părintelui la școală sau a profesorilor în familia elevului respectiv; proiecte de
colaborare profesori-părinți, un authentic parteneriat educativ în cadrul unor programe integrate în planul
școlii (excursii, vizite, cercuri științifice, literare, activități de orientare școlară, serbări, tabere, expediții
etc.); alcătuirea de comun acord a regimului pedagogic al școlii și a unor programe instituționale la nivelul
comunității locale; colaborarea permanentă a școlii cu asociații, comitete și consilii ale părinților, forme de
asociere și organizare care trebuie consultate în toate problemele școlii, în formularea obiectivelor educative
comune ori în editarea manualelor alternative; folosirea cât mai eficientă a unor instrumente de asigurare a
colaborării, cum sunt buletinele și carnetele de informare a părinților asupra activității școlare a elevilor ,
scrisorile către părinți, articole în jurnalul clasei, raportul scris.
În concluzie, rolul familiei în educarea copiilor este unul deosebit de important.
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CEI SAPTE ANI DE-ACASA
PROF. INV. PRIMAR GRADINARIU ANUTA
De foarte multe ori, in special in situatiile in care ne supara atitudinea sau comportamentul unei
persoane ori a unui copil ne gandim ca nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei sapte ani deacasa”. Replicam astfel considerand ca nu a primit o educatie potrivita ori nu si-a insusit diverse norme ori
reguli de politete, in special.
Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini
acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este considerata „culmea achizitiilor”,
este considerata una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate foarte
mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj,
etc.
Copilul este pregatit sa primeasca informatii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste
informatii, de catre cine si in ce mod.
Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in special
pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui.
In cei sapte ani, copiii pot invata:
– deprinderi de autoservire;
– ordine;
– igiena;
– curatenie si exprimarea propriilor nevoi;
– exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor atat pozitive, cat si negative;
– bune maniere si comportament;
– limbaj corect transmis;
– modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator;
– consecventa in realizarea unei sarcini;
– concentrare a atentiei;
perseverenta in realizarea uneri sarcini;
– alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva.
Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii:
– spiritul de competitie;
– altruismul;
– cooperarea;
– atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc.
Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si pedepsit
destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu va fi
increzator in fortele proprii.
Inainte de a judeca o persoana si de a-i pune o eticheta, ganditi-va ceva mai mult la ceea ce se ascunde
in spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ a de catre ceilalti.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
ȘCOALA GIMNAZIALA NR 1 DOBROTEȘTI, TELEORMAN
PROF. ÎNV. GIMNAZIAL, LB. ROMÂNĂ,
GRAMA NICOLETA ANDREEA
Familia reprezintă un factor important în educația copiilor și are o influență deosebită asupra acestora,
care dobândesc mult mai repede și mai ușor cunoștințe despre obiceiuri comportamentale, stil de viață,
societate și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau necunoscuți.
De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere
intelectual, cât și fizic, moral și estetic. Părinții sunt cei care, de cele mai multe ori asigură hrana și celelalte
elemente necesare copiilor: haine, cărti, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să înțeleagă că
au datoria să împlinească așteptările pe care le au adulții de la ei. Mai mult decât atat, părinții au datoria de
a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința, personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici
să ajungă pe băncile școlilor.
Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie (în timp, atenţie, înţelegere, dragoste) pe care o
pot face părinţii pentru ei. Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relaţia părinte-copil căldura,
structura şi limite, înţelepciunea de a transforma orice situaţie cotidiană, cât ar fi de negativă, de
provocatoare, într-o lecţie de empatie, respect, înţelegere a nevoii care a creat acea situaţie.
„Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul învaţă
în familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi comportamentele
necesare pentru a se integra în societate. Cercetările au demonstrat, că părinții au stiluri diferite de educație
a copilului: mamele tind mai mult spre precauţie, ele încurajează securitatea, echitatea; simplifică mesajele
și vorbesc la nivelul copilului; pun accent pe îngrijirea copilului, pe simpatie, grijă şi ajutor bazat pe relaţii
și percep lumea din jur în raport cu copiii lor. Taţii se exprimă mai sumar, direct și la obiect; adeseori
încurajează copiii să încerce, să testeze lucrurile; încurajează independenţa, concurenţa, pun accent pe
dreptate şi îndatoriri bazate pe reguli; tind să se joace cu copiii și să perceapă copiii lor în raport cu lumea
din jur.
Un lucru este cert, că ambele abordări sunt necesare pentru maturizarea copilului. Ceea ce nu știu tații
despre implicarea lor în creșterea și educația copilului, este că dincolo de ”oboseală”, ”nervi” și ”timp
pierdut”, copiii lor au multe beneficii, printre care: copiii sunt mai independenți și mai încrezători; au mai
multe șanse de succes când începe școala; au o stimă de sine mai înaltă, un nivel sporit al autonomiei și
proactivitate în luarea deciziilor; au capacitatea de a dezvolta competențe sociale mai devreme decât
semenii lor, abilități de negociere și rezolvare a conflctelor; spiritul de echipă.
Ingredientele necesare pentru o implicare sănătoasă în dezvoltarea copiilor sunt: iubirea focalizată pe
copil, necondiţionată şi manifestată în mod sănătos (inclusiv, manifestarea grijii şi a interesului pentru tot
ce i se întâmplă şi ce trăieşte copilul); setarea limitelor, discutarea şi agrearea regulilor; comunicarea
consistentă, exprimarea deschisă şi asertivă, cu copilul şi cu alți membri ai familiei; identificarea de gen
pozitivă și coeziunea cu alți membri ai comunictății în care crește copilul.
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INFLUENŢA FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI
PROF. ȊNV. PRIMAR GRAMADA MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE VOEVIDCA”,
CȂMPULUNG MOLDOVENESC , JUD.SUCEAVA
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic,
intelectual, moral și estetic.
Familia este partenerul tradiţional al şcolii, deoarece influenţează atitudinea copilului faţă de
învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fără participarea activă a părinţilor. Alături de
şcoală, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia copilului.
Şcolarul are nevoie acasă de un mediu de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Într-un climat educativ
bun, părinţii sunt calmi în raporturile cu copiii, fără a le satisface orice capriciu. Copilul simte că părinţii
se ocupă de el, că sunt interesaţi de necazurile şi problemele lui, ca şi de rezultatele şcolare.
În educaţie părinții, educatorii, școala și societatea sunt foarte importante. Familia are unele
responsabilități clare și precise. Este locul în care copilul se formează ca om, având un rol decisiv în
formarea viitorului .
Părinții trebuie să-și întărească relațiile față de proprii copii și pe dorința lor, ca aceștia să aibă
performanțe și succes în viață. Astfel trebuie să primeze un climat afectiv bazat pe comunicare copil-părinte.
Felul în care părinții se raportează la copii afectează modul în care copilul se va raporta la societate. Părinții
severi vor forma un copil fără personalitate, voință, inițiativă, părinții care răsfăță, vor avea un copil care
nu învață, nu muncește dar pretinde mereu, părinții care denotă inconsecvență educativă, care oscilează
între răsfăț și severitate, vor forma un copil dezorientat, încăpățânat,capricios și dificil în raporturile sociale.
Educația copiilor presupune întâi de toate desăvârșirea propriei educații, a sentimentelor noastre.
Părinții trebuie să se străduiască să dea dovadă de moralitate ireproșabilă, de integritate și educație aleasă,
fiind formatorii unei generații.
Astăzi, relația familie - școală este o prioritate. Însă este nevoie de timp și de efort, întrucât problemele
comportamentale și de educație ale elevilor nu dispar după o singură intervenție. Uneori, atât familia, cât
și școala vor fi nevoite să lucreze împreună ani întregi pentru soluționarea problemelor comune și pentru ași oferi ajutor reciproc în vederea accelerării progresului școlar al copiilor.
Educaţia în familie, prin ,,cei şapte ani de-acasă”, influenţează puternic întreaga existenţă a elevului,
indiferent dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu
ochii minţii şi le urmează. Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite
ocazii, de a pleca în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în
special cu şcoala. Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi.
Comportamentele copiilor se învață prin observarea unor modele în familie sau societate. De aceea
atitudinile și comportamentele părinților influențează formarea profilului moral al copilului.
Responsabilitatea unui părinte este uriașă în ceea ce privește educația copilului. Părinții trebuie să înțeleagă
că în climatul educațional sunt necesare severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea, toate însă cu
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor.
Unul dintre scopurile principale ale parteneriatului este crearea unui mediu educațional care să
activeze potențialul de învățare al elevilor și să încurajeze implicarea activă în învățare. În acest sens, școala
trebuie să asigure un climat în care atât elevii, cât și părinții să se simtă confortabil şi, pe cât posibil, să fie
protejați de tentația de a asocia școala cu sentimentul de eșec.
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În concluzie rolul familiei și influenței acesteia în educația copiilor este primordială: „Familia
reprezintă matricea primordială a culturii omenești.[...] Aici se trezesc și încep să se dezvolte puterile latente
ale sufletului personal (sinele), aici începe copilul să iubească (pe cine și cum?), să creadă și să se sacrifice,
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 invers.

Bibliografie:
Familia și rolul ei în educarea copilului /coordonator Elena Bonchiș – Iași, Polirom, 2011;
Colecția revistelor „Tribuna învățământului”, anii 2004-2005
Psihologie generală, Andrei Cosmovici, Editura Polirom; Iași-1996
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ROLUL FAMILIEI ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI
PROF. INV. PRIMAR GRIGORAȘ ADELA – MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,IRACLIE PORUMBESCU”,
FRATAUȚII- NOI, JUD. SUCEAVA
Cea mai mare responsabilitate a părinților este aceea de a le asigura copiilor un cămin plin de dragoste
și de fericire. Simbolul vieții în familie îl reprezintă căminul, casa. Casa delimitează un spațiu al familiei,
în casă viața decurge după un anumit tipar, într-un anumit ritm, cu reguli bine stabilite. În cadrul familiei
au loc interacțiuni între membri, prin intermediul cărora se construiesc personalități datorită experiențelor
pe care le trăiesc.
Viața familiei se organizează în spațiul casei iar femeia, mama, este cea în jurul căreia cresc copii,
care organizează satisfacerea nevoilor tuturor membrilor familiei. Căminul reprezintă în conștiința copilului
,,un model ideal” adânc întipărit în subconștientul viitorului adult. Fiecare copil are nevoie de de părinți a
căror relație să fie stabilă, bazată pe respect, dragoste și o bună comunicare.
Slăbiciunea părinților se exprimă prin răsfățarea copilului, fie din dorința de a-l proteja excesiv, fie
pentru a-i împlini niște nevoi emoționale. Scopul imediat al părintelui care își răsfață copilul este acela deal apăra, de a-l scuti de eforturi, de a-l pune la adăpost de riscuri, de nemulțumiri și nu în ultimul rând de
a-i satisface toate dorințele. Copiii răsfățați devin adulți comozi, pretențioși, veșnic nemulțumiți, oameni
care nu respectă normele de conviețuire socială, socotind că li se cuvine totul, dar simțindu-se scutiți de
orice obligație.
Niciun copil nu poate depăși limitele de dezvoltare care i-au fost date de la natură, dar prin
intermediul educucației se poate aduce copilul deviat la nivelul normalității. Cei care-l înconjoară, părinții
în mod special, trebuie trebuie să găsească o soluție sigură pentru a se face înțeles de copil. Copilul, care îl
înțelege pe părinte, îi dă o mai bună ascultare, îi acceptă autoritatea și capătă o mai mare încredere în
opiniile acestuia, în regulile pe care le impune, în deciziile pe care le ia și în criticile pe care i-le aduce.
Copiii pot fi comparați cu niște oglinzi: ei reflectă dragostea dar nu o generează; dacă li se arată
dragoste sunt capabili să o înapoieze. Dacă nu li se arată, atunci nu au nimic de dat în schimb. Se lasă
adeseori frâu liber afecțiunii părinteștica factor de bază al conviețuirii familiale, dar afecțiunea necontrolată
, alterată de sentimentalism devine anxietate și astfel se neagă pe sine. Este nevoie de timp pentru a ne
concentra atenția asupra copilului, iar acest lucru implică timp de calitate petrecut cu el. Astăzi, ca niciodată
până acum în istoria lumii, copii sunt foarte influențați de forțe din afara familiei.
Autoritatea părinților, exercitată cu dragoste, este sănătoasă pentru copii și familiile lor. Învățând să
se supună autorității iubitoare a părinților săi, copilul învață să se supună și altor autorități, să găsească
rezolvări eficiente multitudinii de probleme care apar în existența adultă.
BIBLIOGRAFIE
Adabrian, M., Școala, familia, comunitatea, Institutul European, Iași, 2006
Golu, M., Dinamica personalității, Editura Geneze, București, 1993
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,,DIN SUFLET PENTRU MAMA!”
EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 RADU VODA
GRIGORE ANTONELA
Ca mediu social, familia reprezintă locul in care copilul este îngrijit, educat, educatia in familie
precedând-o pe cea instituțională. Copilul, in primii ani de viață este dependent de părinti, iar aceștia nu
trebuie să fie preocupati doar de latura fizică a ingrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială,
corelând posibilitățile fizice cu cele psihice. Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului,
iar educația sa la nivel psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluția fizică, urmărindu-se concomitent
educația intelectuală, morală în scopul formării caracterului. Cel mai important rol in evolutia psihică a
copilului îl au exemplele pozitive din familie, deoarece la această vârstă, rolul exemplului este foarte
important.
De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre
lume si viata, despre fenomene din natură si societate, copilul le primește din familie. Astfel, prin
comunicarea continuă cu membrii familiei, el isi insușeste limbajul, care cu timpul devine un puternic
instrument al dezvoltării sale psihice. Părinții vor fi atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, le vor
corecta vorbirea, le vor imbogăți vocabularul, îi vor invăța să se exprime corect și coerent. însușirea vorbirii
de către copii cu cei din jur. Părinții trebuie să acorde o mare atenție întrebărilor copiilor, semn sigur al
dezvoltării lor intelectuale, al manifestării active a setei de cunoastere, al curiozității lor cu privire la
originea lucrurilor din jur. In familie copiii își insușesc primele cunostințe, isi formează primele reprezentări
și dobândesc experiențe morale. Părinții îi invăța de timpuriu pe copii să ințeleagă ce este "bine"și ce
este"rău", ce este "permis"și ce este "interzis". Pentru unele fapte si acțiuni, copiii sunt incurajati si laudăți,
iar pentru altele sunt dojeniti de catre părinți.
Procesul educării morale a copilului este de lungă durată, deși incepe încă din familie. Deprinderile
de comportare civilizată, atitudinile copilului față de alții exprimă de fapt atmosfera morală în care el a fost
crescut in familie,sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la părinți, exemplul personal pe care i l-au
dat prin atitudinile si faptele lor de conduita. Unii părinți nu inteleg că adesea copilul este incorect nu pentru
că ar vrea să se abată de la reguli, ci pentru că nu știe cum trebuie să se comporte, nu dispune de experiența
morală necesară, nu cunoaște cerințele față de comportarea lui.
În educarea copiilor, un rol foarte mare il are stabilirea unor relații juste între membrii familiei. Ceea
ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciprocă dintre membrii familiei,
dragostea părintească, rațională față de copii, consecvența si unitatea cerințelor pe care le formulează
părinții și ceilalti membri ai familiei față de copii, exemplul personal pe care il dau cei mari prin atitudinile
si faptele lor, incât devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, părinții iși iubesc copii, le poartă de
grijă, muncesc pentru ei și participă la toate bucuriile si supararile lor. Dar aceasta dragoste nu trebuie sa
fie oarbă. Părinții care se manifestă astfel fata de copiii lor, ii scutesc de orice efort, le satisfac toate
capriciile , nu se bucura de niciun fel de respect si autoritate in fața acestora.
Experiența educației in familie arată că acolo unde copiii sunt scutiti de orice fel de griji si eforturi,
ei devin egoisti, nu-și iubesc cu adevărat părintii, se instrăinează de ei și nu le dau o mână de ajutor atunci
când se intamplă să treaca prin unele incercări. O problemă aparte a educatiei in familie o constituie copilul
unic. Nu e de mirare că părinții concentrează toată grija și dragostea asupra singurului lor copil. Dar aceasta
dăruire afectivă pe deplin explicabilă trebuie totuși supusă unui control rațional. Părintii sunt datori să-i
găsească copilului tovarași de aceeași vârsta cu el. Ei nu trebuie să-l "acopere", să-l silească să-si petreaca
timpul numai in preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alti copii, inseamnă a-l lipsi
de bucuriile vietii. Niciun copil nu poate să creasca sănătos , sub aspectul intelectual si moral, dacă nu se
dezvoltâin colectiv și prin colectivul de copii.
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIA TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ
PROFESOR MIRELA GRIGORE
COLEGIUL NATIONAL „COSTACHE NEGRI” GALAȚI
Concepţia românilor despre familie este impregnată de duhul Evangheliei. Este cunoscută celebra
frescă exterioară de la Voroneţ unde bărbatul ară, femeia toarce lâna oilor şi leagănă pruncul înfăşat în
scutece, aşezat într-o covecioară.
“Acesta este locul unde se întemeiază rânduiala unei Patrii şi statornicii în spiritul legilor morale,
al jertfei de sine, al răbdării încrederii şi dragostei, este acest cuib arhaic şi sacru unde doi oameni mai
întâi un tânăr bărbat şi o tânără fată. Se hotărăsc să-şi unească viaţa în cuget şi simţire, prin legământul
de aur al inelului nunţii care desăvârşeşte cerul pe pământ în vederea lucrării şi privegherii a naşterii de
prunci şi împlinirii spirituale în lumina moştenirilor părinţilor” 1.
Creştinul pământului românesc a avut de-a lungul veacurilor casa plină de prunci şi, cu toate
greutăţile, faţa îi era luminată de lacrima bucuriei şi inima plină de suferinţă şi de răbdare. Valorile
tradiţionale creştine sunt într-un real proces de diluare sau de substituire. Cel mai clar exemplu îl avem cu
libertatea: toţi urlă după libertatea de a trăi în patimi şi dacă le vorbeşti despre stăpânirea poftelor, te vor
privi ca pe un duşman. Într-o lume în care omul este supus procesului de dezintegrare, mai putem oare
nădăjdui în – vorba părintelui Stăniloae – restaurarea omului şi a familiei? Dacă facem o incursiune în
spiritualitatea românească, familia creştină se înscrie cu propriile ei valori. În afirmaţia femeii românce,
care îşi numea soţul „omul meu” se cuprinde o întreagă teologie sau mai precis o antropologie creştină,
deoarece soţul era pentru ea omul dat ei de către Dumnezeu, cu care îşi năştea copiii, îi creştea, îi ducea la
Biserică şi îşi trăia viaţa în cea mai perfectă curăţenie trupească şi sufletească, lipsită de orice imaginaţie
perversă a căsniciei. Avea deci, sentimentul unei teofanii în cei pe care Dumnezeu i i-a dat. Viaţa de familie
se baza pe fidelitate şi devotament ca valori religios morale izvorâte din credinţă şi frica de Dumnezeu.
Cultul fecioriei până la cununie şi a fidelităţii până la moarte, au fost piatra neclintită prin care s-a fortificat
sufletul românesc în familia tradiţională.
Pe plan educaţional şi formator, în general, familia reprezintă cea mai importantă comunitate. Pentru
că principiul de viaţă îl constituie iubirea, mai precis comuniunea de viaţă şi de iubire, din ea izvorăşte o
deosebită forţă pedagogică, de formare a personalităţii, sub toate aspectele. Astfel, familia este mediul
spiritual în care copilul, tânărul vlăstar urmează să-şi contureze personalitatea morală. În organizarea sa
proprie şi specific creştină, ea oferă garanţia de moralitate. Ea este un oficiu înalt al respectului, al
demnităţii, al libertăţii intelectuale, al seninătăţii. Doar mediul familial oferă siguranţă, linişte, afecţiune,
seninătate, care aduc o atmosferă prielnică pentru o dezvoltare normală şi echilibrată a tuturor membrilor
ei. Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ moral prin
excelenţă. Familia este „o pepinieră de virtuţi şi o nesecată sursă de întărire morală” Între părinţi şi copii
are loc un permanent schimb de valori, o dăruire reciprocă de valori morale. De asemenea nu trebuie să
uităm că într-o familie şi fraţii se educă reciproc. Cei mari sunt primele modele de viaţă morală alături de
părinţi pentru fraţii cei mici. Deşi există o diferenţă de vârstă, sex sau temperament, fraţii alcătuiesc laolaltă
o comunitate vie, dinamică, în care virtuţile creştine şi comportamentul bun se transmit reciproc.
Oraşul românesc de astăzi, ba chiar şi satul, are nevoie vitală de ordinea morală a părinţilor noştri, de
aşezarea lor spirituală, de blândeţea lor, de bunăstarea inimii lor, de dragostea lor, de castitatea familiei lor.
În satul românesc de odinioară divorţul, destrămarea familiei, era o raritate.
În casă săracă, dar plină de tihnă, te simţeai în siguranţă. Părintele Teofil Pârâianu ne face o
mărturisire de o gingăşie unică: “A fost odată la noi la mânăstire o împrejurare mai grea şi mama a zis:
apoi, dacă nu mai poţi sta aici, să vii acasă, că doar tu ai unde veni. E ceva atât de înduioşător … vedeţi
ce înseamnă inima de mamă? Nu te lasă niciodată” 2 .
Toate marile personalităţi ale neamului îşi aduc aminte cu nostalgie de atmosfera deosebită ce domnea
în casa părintească. Cu toată nuanţa hazlie, dar profundă şi morală, pe care o au amintirile lui Ion Creangă,
atunci când se referă la părinţii săi capătă o notă gravă şi solemnă. “Nu ştiu alţii cum sunt, spune
1
2

Ioan Alexandru, Iubirea de Patrie, Bucuresti, 1985, p. 94.
Părintele Teofil Pârâianu, Veniti de luaţi bucurie, Cluj-Napoca, 2001, p. 82.
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povestitorul, dar eu când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa părintească din Humuleşti, la stâlpul
hornului unde lega mama o sfoară cu motocei la capăt de crăpau mâţele jucându-se cu ei … parcă-mi saltă
şi acum inima de bucurie!” 3 .
Dar nu numai în casele modeste ale ţăranului român domnea o atmosferă de comuniune sfântă, ci şi
în casele căpeteniilor şi ale boierilor. În monografia alcătuită omagial pentru Andrei Şaguna, biograful are
o admiraţie aparte pentru casa părintească în care s-a născut Mitropolitul, pentru mama sa Anastasia.
“Amintirea recunoscătoare va trebui deci să pună icoana Anastasiei alături ori chiar mai presus de a
vestitei Doamne Despina, soţia lui Neagoe Basarab, căci dacă aceasta a fost creştină bună şi mama
duioasă, tot asemenea era si Anastasia” 4 . Istoria sfântă a neamului păstrează multe asemenea icoane sfinte,
dacă ar fi să pomenim mama Voievodului Ştefan cel Mare si Sfânt şi a lui Mihai Viteazul.
În literatura română, tema familiei apare la numeroşi scriitori; în "Viaţa la ţara", “În vreme de razboi",
de Duiliu Zamfirescu, apare familia Comanăştenilor. În "Ciocoii vechi şi noi”, de Nicolae Filimon, este
descrisă dragostea interesată material dintre Dinu Păturică şi Chera Duduca. lonel Teodoreanu propune
viziunea idilică familiei din "La Medeleni". “Enigma Otiliei" este un roman clasic, balzacian, al paternitaţii
eşuate, al moştenirii, al orfanului, avându-i ca personaje principale pe Otilia Mărculescu şi pe Felix Sima.
Familia Glanetaşilor din "Ion", de Liviu Rebreanu, este scindată între abulia tatălui şi dorinţa vulcanică a
lui Ion de a dobândi pământ, în timp ce familia învăţătorului Herdelea se supune meandrelor vieţii dintr-un
Ardeal dominat de regimul austro-ungar."Moromeţii" lui Marin Preda, roman-frescă al câmpiei suddunarene, conţine şi imaginea familiei, ascunzând un conflict latent, manifestat prin criza fiilor, care vor
fugi din satul natal la Bucureşti. ‘’Moromeţii" poate fi considerat ca un roman al destrămarii relaţiilor
familiale în sensul nuclear, tradiţional al cuvântului, o evoluţie spre familiile destrămate ale ţăranilor
refugiaţi la oraş, revenind însă la ţară, la sfârşit de săptămâna, pentru a munci pământul. Cu toate acestea,
familia ramâne o instituţie sacră, în care îşi găsesc adăpost şi fericire părinţii şi copii, un refugiu din faţa
singurătăţii şi un spaţiu al perpetuarii valorilor, al transmiterii lor din generaţie în generaţie. Chiar dacă dea lungul timpului relaţiile în familie au suferit unele modificari, determinate de contextul istoric, social,
economic şi familia a receptat şi ea schimbarile de mentalitate, anumite aspecte au rămas constante, parcă
în afara timpului. Iubirea, voinţa zămislirii, ordinea şi conştiinţa datoriei fac parte dintre valorile eterne ale
familiei, valori pe care Petre Ţuţea le considera imperatorii. Din păcate aceste vremuri au apus, realitatea
pe care o întâlnim e alta, familia, ca şi multe alte aşezăminte sociale, a intrat în criză. Comuniunea sfântă
de odinioară a alunecat fie în individualism, fie în colectivism. Sigur că nu putem generaliza. Cei ce au
rămas aproape de Biserică păstrează şi modul de a înţelege relaţia din familie pe care ni-l oferă învăţătura
creştină.

3
4

Poveşti, Amintiri, Povestiri, Editura Eminescu, Bucuresti, 1980, p. 170
Andrei Baron de Şaguna, Sibiu, 1909, p. 23.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
GROS CRISTINA
Familia este cea mai importantă instituție de socializare, deoarece este mediul obișnuit al existenței
și dezvoltării umane de la naștere până la moarte. Stilul de socializare familială este asociat cu cultura,
tradițiile și în cadrul lor - cu apartenența socială, nivelul de educație, principiile morale ale părinților. În
mod tradițional, principala instituție de învățământ este familia. Ceea ce dobândește un copil în copilărie în
familie, el păstrează de-a lungul vieții sale ulterioare. Importanța familiei ca instituție a creșterii se datorează
faptului că copilul se află în ea pentru o parte semnificativă a vieții sale, iar prin durata influenței sale asupra
personalității, niciuna dintre celelalte instituții nu poate fi comparată cu familia. Aceasta pune bazele
personalității copilului și, când intră la școală, el e format mai mult de jumătate ca persoană. În familie,
copilul primește prima experiență de viață, face primele observații și învață cum să se comporte în diverse
situații. Este foarte important ca ceea ce învățăm copilul să fie susținut de exemple concrete, astfel încât el
să vadă că la adulți teoria nu se abate de la practică.
Copiii cu dizabilități au aceleași nevoi ca orice alt copil - să învețe, să se joace, să fie acceptați, să
aibă prieteni și să fie iubiți de părinți. Indiferent de dizabilitatea copilului, unul dintre cele mai importante
lucruri de care să se ia aminte este să se considere copilul in primul rând ca un copil și dizabilitatea sa doar
ca o parte a ceea ce este copilul. Ca în cazul oricărui copil, viitorul său este influențat de viziunea pe care
o au părinții și de angajamentul în vederea realizării visurilor acestuia.
În familiile copiilor cu nevoi speciale zilnic apar provocări ce riscă să deterioreze relațiile dintre
membrii familiei, fie ca e vorba de atenția specială pe care o necesită copilul cu dizabilități sau de costurile
financiare necesare tratamentului și recuperării copilului. Aspectele cauzatoare de stres sunt: aflarea
diagnosticului, îngrijorarea cu privire la evoluția copilului, integrarea în comunitate etc.
Părinții trebuie să facă față problemelor de cuplu, nevoilor celorlalți copii ai cuplului și izolării
sociale. Nu puține sunt cazurile în care ajung să se confrunte cu dependența de alcool sau alte droguri, cu
problemele financiare cauzate de costul tratamentului sau de imposibilitatea de a lucra ambii părinți s.a.
Pentru a reuși să se adapteze este important să accepte problema copilului, să se concentreze asupra
aspectelor pozitive ale situației și să fie optimiști în ceea ce privește evoluția copilului. E important ca toți
membrii familiei sa fie solidari și să se sprijine reciproc pentru a face față provocărilor iscate de îngrijirea
copilului cu nevoi speciale. Doar astfel poate fi menținută unitatea familiei.
Da, familia are rol esențial în recuperarea și integrarea copilului cu dizabilități. Rolul familiei este
fundamental, atât în ceea ce privește recuperarea medical-psihologică cât și în ceea ce privește integrarea
și educația pentru societate. Este foarte important și climatul moral, social din familie, calitatea relațiilor
dintre părinți precum și condițiile materiale (spațiu, aerisire, prezenta jucăriilor si facilităților de joc).
Șansele de a se dezvolta a unui copil cu nevoi speciale depinde de îngrijirea pe care o primește.
Progresul va fi mai lent comparativ cu al unui copil cu dezvoltare tipica, însă orice progres, fie el cat de
mic, e un pas înainte. Din nefericire, influențați de rude sau chiar de „specialiști”, unii părinți ajung să
creadă că strădania lor este zadarnică și că al lor copil este incapabil să se dezvolte. Înlăturați astfel de
influențe și cu toata dragostea de părinte oferiți-i copilului șansa de a face pași spre un viitor mai senin.
Copilul are nevoie de părinți speciali pentru a depăși nevoile sale speciale. Găsiți, așadar, puterea de a fi un
părinte special! Și cum oamenii puternici sunt oamenii informați, căutați cât mai multe informații care va
pot fi de folos în îngrijirea copilului.
,,Există doar un singur copil perfect și minunat în lume și fiecare părinte îl are!”
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FAMILIA - VECTOR DE EDUCAȚIE
PROF. GROZA FLORINA - MARIA, ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1 AGRIJ,
COMUNA AGRIJ, JUDETUL SALAJ
Educaţia, de-a lungul timpului, s-a orientat spre formarea personalităţii omului, ținând cont atât de
particularităţile fiecăruia, cât și de dinamica socială, de schimbările care se produc în principalele domenii
de activitate, urmărind integrarea dinamică a omului în societate. În virtutea acestui fapt, şcoala a jucat
întotdeauna un rol esenţial în orice epocă, iar în prezent, în contextul actual al unei societăţi structurate
printr-o cunoaştere informaţională şi eficienţă tehnicizată, orientată spre pragmatism, relevanţa educaţiei
este una şi mai mare. Învăţământul modern se ridică deasupra nivelului cunoaşterii şi asimilării de
cunoştinţe, bazându-se pe dezvoltarea gândirii, formarea atitudinii şi comportamentului, promovarea
dezvoltării personalităţii elevului. Astfel, educarea nu poate fi realizată fără instruire, respectiv o achiziţie
de cunoştinţe, iar instruirea nu rămâne fără consecinţe educative.
În această perspectivă, un rol deosebit de important îi revine familiei, care vine să sprijine sistemul
de educație pentru a-și putea atinge pe deplin obiectivele propuse. Pe de o parte, familia este un factor de
educație informală, iar pe de altă parte, aceasta are obligații și drepturi care decurg din statutul de elevi, ai
copiilor ei, în sistemul formal de educatie.
Astfel, în sistemul educaţional formal, între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare
deoarece printr-o acțiune conjugată, acestea contribuie la formarea personalităţii copilului.
Într-un raport realizat asupra relațiilor dintre școală și familie în țările Comunității Europene au fost
identificate patru motive de bază în dezvoltarea unei legături solide între școală și familie:
− parinții sunt responsabili din punct de vedere juridic pentru educația copiilor lor;
− o bună parte a educației are loc în afara școlii;
− atitudinea părinților asupra rezultatelor școlare influențează în mod semnificativ motivația pentru
învățare a copiilor;
- atât părinții, cât și cadrele didactice au dreptul de a influența activitatea educativă coordonată de
instituția școlară.
Un rol deosebit de important în cadrul educației informale îl are familia. Aceasta, prin funcția sa
educativă are ca scop formarea caracterului şi personalităţii copilului, pentru că ea dăruieşte toate calităţile
ereditare şi asigură cel mai important mediu pentru educaţie. Copilul imită tot ce îl înconjoară, preluând
comportamentul de la părinţi, rude şi vecini, Astfel, rolul familiei este foarte important în dezvoltarea
copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic.
Ca prim factor educativ familia oferă copilului o mare parte din cunoştinţele uzuale. Familia este
adevăratul laborator de formare a persoanei. 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 .
O serie de cunoştinţele despre natură, societate, deprinderi igienice, obişnuinţe de comportament,
copilul le datorează educaţiei primite în familie. Astfel, încă din familie, copilul începe să-și formeze
anumite atitudini și valori, la care se va face apel și se vor dezvolta în mediul școlar la diferite discipline
precum: geografia, istoria, biologia, educația socială etc. Copilului i se insuflă atitudinea pozitivă față de
educație, cunoaștere, societate, cultură, civilizație, respectul pentru diversitatea naturală si umană, atenție
pentru ocrotirea mediului în care trăiește. Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de
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comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile
încredințate.
În concluzie, familia are misiunea de a realiza o dezvoltare a tuturor capacităților fizice, mintale și
afective ale copilului. Trebuie să-i canalizeze interesul și înclinațiile, să-l ajute să-și formeze încetul cu
încetul adevărata personalitate. Rolul primordial în educaţie îl are acțiunea susținută dintre familie şi şcoală,
care contribuie la formarea personalităţii umane, integrale şi armonioase a copilului.
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IMPORTANŢA CELOR ŞAPTE ANI DE ACASĂ
REALIZATOR: GROZA IOANA MARIA
GRĂDINIŢA: GPP SÂNMICLĂUŞ
„Stă cu diploma pe masă,
Are-acum şi masterat,
Dar cei şapte ani de-acasă,
Încă nu i-a terminat.”
Aurel Buzău
Aşa cum bine ştim, educaţia nu începe odată cu intrarea copilului la grădiniţă sau la şcoală, ci începe
încă din primele clipe de viaţă. Dezvoltarea lui fizică, psihică şi emoţională depinde foarte mult de
comportamentul şi implicarea părinţilor şi a persoanelor adulte din jurul copilului.
În zilele noastre, deşi tehnologia a avansat foarte mult şi ne ajută la treburile gospodăreşti astfel încăt
să nu mai muncim aşa de mult, cu toate astea auzim tot mai des fraza „ nu îmi mai ajunge timpul”.
Majoritatea adulţilor se lasă copleşiţi de treburile caznice şi de problemele de la muncă, astfel încât nu mai
alocă suficient timp pentru dezvoltarea armonioasă a propriilor copii, iar aceştia îşi petrec tot mai mult timp
în faţa televizoarelor, a calculatoarelor sau a telefoanelor, care au ajuns să ţină locul părinţilor şi care oferă
o educaţie greşită. Din acest motiv foarte mulţi copii nu ştiu ce înseamnă respectul, socializarea, nu ştiu să
interacţioneze cu cei din jur şi devin nişte maşinării care ştiu doar să meargă la şcoală, să înveţe materia
mecanic şi să-şi petreacă timpul liber în faţa micilor sau marilor ecrane.
Crescând în această manieră, aceste mici şi neînţelese fiinţe ajung să termine o facultate sau chiar un
masterat , dar nu reuşesc să se integreze în societate, să comunice cu cei din jur, să ofere şi să primească
respect, lucru care îi va face nefericiţi.
Dragi părinţi, dacă vreţi ca copilul să progreseze, să devină un adult fericit şi să se descurce în orice
situaţie, atunci lăsaţi tot ceea ce aveţi de făcut şi implicaţi-vă în creşterea copiilor voştri, deoarece o diplomă
nu înlocuieşte fericirea şi împlinirea deplină a copiilor voştri, a viitorilor adulţi.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
GRĂDINIȚA P.N. „PINOCCHIO” REȘIȚA
PROF. ÎNV. PREȘC. GRUIA MAREA
Grădinița are un rol important în educația copiilor, însă cel mai mult contează lecțiile primite în
familie.
Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, școlari,
comunitari.
Factorii familiali sunt ca proximitate și importanță cei mai importanți în dezvoltarea unei personalități
armonioase. Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul
membrilor familiei au rezultate mult mai bune la școala față de copiii ai căror părinti lucrează de dimineața
până seara și care nu petrec prea mult timp împreună cu ei.
De ce este importantă familia în educația copiilor? Pentru că are o influență deosebită asupra copiilor,
care dobândesc mult mai repede și mai ușor cunoștințe despre obiceiuri comportamentale, stil de viata,
societate și natură de la persoanele apropiate, cu autoritate in viața lor, decât de la profesori sau necunoscuți.
De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere
intelectual, cât și fizic, moral si estetic. Părinții sunt cei care de cele mai multe ori asigură hrana și celelalte
elemente necesare copiilor: hăinuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici sa înteleagă că
au datoria să împlinească așteptările pe care le au adulții de la ei.
Mai mult decat atât, parintii au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința,
personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor.
Ca mediu social , familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, educația în familie
precedând-o pe cea instituțională.
Copilul, în primii ani de viață este dependent de părinți, iar aceștia nu trebuie să fie preocupați doar
de latura fizica a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială, corelând posibilitățile fizice cu
cele psihice.
Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, iar educația sa la nivel psihic trebuie
să urmarească pas cu pas evoluția fizică, urmărindu-se concomitent educația intelectuală, morală în scopul
formării caracterului. Cel mai important rol în evoluția psihică a copilului îl au exemplele pozitive din
familie, deoarece la această vârstă, puterea exemplului este foarte importantă.
De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre lume
și viată, despre fenomene din natura și societate, copilul le primește din familie.
Astfel, prin comunicarea continuă cu membrii familiei, el își însușește limbajul, care cu timpul devine
un puternic instrument al dezvoltării sale psihice. Părinții vor fi atenți la felul cum pronuntă copiii cuvintele,
le vor corecta vorbirea, le vor îmbogăți vocabularul, îi vor învăța să se exprime corect și coherent, însușirea
vorbirii de către copiii cu cei din jur.
Părinții trebuie să acorde o mare atenție întrebărilor copiilor, semn sigur al dezvoltării lor intelectuale,
al manifestării active a setei de cunoaștere, al curiozității lor cu privire la originea lucrurilor din jur.
În familie copiii își însușesc primele cunoștinte, își formează primele reprezentări și dobândesc
experiențe morale. Părinții îi învață de timpuriu pe copii să înteleagă ce este "bine" și ce este "rău", ce este
"permis" și ce este "interzis". Pentru unele fapte si acțiuni, copiii sunt încurajați și lăudați, iar pentru altele
sunt dojeniți de către părinți.
Procesul educării morale a copilului este de lungă durată, deși începe încă din familie. Deprinderile
de comportare civilizată, atitudinile copilului față de altii exprimă de fapt atmosfera morală în care el a fost
crescut în familie, sfaturile și îndemnurile pe care le-a primit de la părinți, exemplul personal pe care i l-au
dat prin atitudinile si faptele lor de conduita. Unii părinți nu înteleg că adesea copilul este incorect nu pentru
că ar vrea să se abată de la reguli, ci pentru că nu stie cum trebuie să se comporte, nu dispune de experiența
morală necesară, nu cunoaște cerințele față de comportarea lui.
În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relatii juste între membrii familiei. Ceea
ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinti și copii este stima reciprocă dintre membrii familiei,
dragostea părintească rațională față de copii, consecvența și unitatea cerințelor pe care le formulează părinții
și ceilalți membri ai familiei față de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele
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lor, încât devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, părinții își iubesc copii, le poartă de grijă,
muncesc pentru ei și participă la toate bucuriile și supărările lor. Dar această dragoste nu trebuie sa fie
oarbă. Părinții care se manifestă astfel față de copiii lor, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile,
nu se bucură de niciun fel de respect și autoritate în fața acestora.
Experiența educației în familie arată că acolo unde copii sunt scutiți de orice fel de griji și eforturi,
ei devin egoiști, nu-și iubesc cu adevărat părinții, se înstrăinează de ei și nu le dau o mână de ajutor atunci
când se întâmplă să treacă prin unele încercări.
O problemă aparte a educatței în familie o constituie copilul unic. Nu e de mirare că părinții
concentrează toată grija și dragostea asupra singurului lor copil. Dar această dăruire afectivă pe deplin
explicabilă trebuie totuși supusă unui control rațional.
Părinții sunt datori să-i găsească copilului tovărași de aceeași vârstă cu el. Ei nu trebuie să-l "acopere",
să-l sileasca să-și petreacă timpul numai în preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu
alți copii, înseamnă a-l lipsi de bucuriile vieții. Niciun copil nu poate să crească sănătos , sub aspectul
intelectual și moral, dacă nu se dezvoltă în colectiv și prin colectivul de copii.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE,
CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. PREȘC. GURĂU CARMEN-ALINA
GRĂDINIȚA NR. 2, GÂRLENI, JUD. BACĂU
Sosirea unui copil este un eveniment complex care schimbă constituția familiei în care se naște.Din
momentul nașterii copilul și familia acestuia vor fi două realități indivizibile, care se vor influența reciproc.
Nou-născutul schimbă structura familiei, iar familia va juca un rol fundamental în dezvoltarea fizică,
psihologică și socială a copilului.Pe parcursul vieții sale, copilul va trebui să dobândească și să învețe să
folosească diferite instrumente cognitive, emoționale și sociale pentru a se putea încadra în realitatea
complexă a vieții.Familia joacă un rol vital în a-i permite copilului să dobândească aceste abilități.
Marcello Bernardi definește familia drept locul emoțional original și subliniază că ceea ce face o
familie astfel este legătura afectivă și emoțională dintre cei care fac parte din ea, indiferent de legăturile
biologice.Familia este locul simbolic în care un copil simte că este iubit și că există.Această iubire devine
terenul fertil care îi permite copilului să se dezvolte într-un mod sănătos din punct de vedere psihologic,
moral și de învățare.
Familia este primul nucleu relațional pe care copilul îl cunoaște și din acest motiv devine un factor
de socializare foarte important.Prin relația cu părinții și frații, copilul învață să se raporteze la adulți și la
grupul de colegi pe care îl va cunoaște în afara familiei (profesorii, colegii de clasă și partenerii săi când
copilul este adult).Prin relația cu părinții, copilul, de fapt, își dezvoltă propriul sine și construiește imagini
mentale despre modul în care sunt ceilalți (folosind părinții și frații ca modele).
Relația dintre părinți și copii este extrem de complexă, mai ales că părintele din relația cu copilul
retrăiește experiența sa cu părinții săi (bunicii copiilor), amintindu-și cum s-a simțit copil.Relațiile și
experiențele pe care părinții le-au avut în copilărie afectează modul în care își privesc copilul și planurile
pentru el.Prin urmare, părinții joacă un rol foarte important în dezvoltarea stimei de sine a copiilor și, de
asemenea, în îmbunătățirea abilităților de învățare și adaptare școlară.
Familia joacă un rol major în dezvoltarea capacității de învățare a copiilor.Prin dialog, joc și timp
petrecut împreună, părinții stimulează copiii și promovează învățarea limbilor străine, memoria și
dezvoltarea gândirii. În aceste momente de partajare în joc și studiu, părinții au ocazia să observe orice
dificultăți de învățare la copiii lor și probleme de învățare în calcul, citire și scris.
De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supară atitudinea sau comportamentul unei
persoane ori a unui copil ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani deacasă”. Replicăm astfel considerând că nu a primit o educatie potrivita ori nu și-a însușit diverse norme ori
reguli de politețe, în special.
Aceasta expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini
acumultate în primii șapte ani de viață. Aceasta perioadă de timp este considerată una din perioadele de
intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de
memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.
Unele din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții:spiritul de
competiție;altruismul;cooperarea;atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc.Iar altele influentează
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit destul de des se va adapta
foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încălca normele ori nu va fi încrezator in forțele proprii.
De reţinut că: faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine;
deprinderile şi convingerile "creionate" acum constituie baza modului de acţiune în viitor; atitudinile şi
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comportamentele adulţilor cu care vin în contact (îndeosebi ale părinţilor) vor fi primele modele copiate cu
fidelitate de către copii.
BIBLIOGRAFIE :
• „Cei şapte ani de acasă”-Codul bunelor maniere pentru copii, autor:M.Gîgă, Editura Coresi,
Bucureşti, 1999;
• Revista învǎțǎmântul preșcolar, nr.3-4/2011, MECT, București
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REGULI DE COMPORTAMENT LA ȘCOALA
LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA TINCA, BIHOR
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR GUȚ FLORINA LIVIA
Mediile sociale în care copiii se integrează de la cele mai mici vârste sunt cele ale instituţiilor de
învăţământ pe care le frecventează. Astfel, printre regulile şi tipurile de comportamente pe care îi ajutaţi să
le adopte în diverse contexte, un rol special ar trebui să-l aibă regulile de comportament la gradiniţă sau la
şcoală.
Chiar dacă este înconjurat de elevi de vârsta lui şi se poate simţi mai liber, un copil cu bune maniere
ar trebui să fie învăţat să evite să vorbească urât sau să necăjească alţi elevi. O atenţie deosebită trebuie
acordată comportamentului copilului faţă de învăţător sau profesor, precum şi faţă de celelalte persoane
care lucrează în şcoală.
În primă instanţă copilul dvs. trebuie să ştie să salute colegii atunci când intră în clasă; să salute
profesorul (ridicându-se în picioare); să nu vorbească niciodată neîntrebat, mai ales în timpul orei de curs;
să ceară permisiunea înainte de a manevra un obiect străin sau de a merge la toaletă; să înapoieze obiectele
împrumutate şi să mulţumească pentru permisiunea de a le folosi; să vorbească numai după ce altcineva îşi
încheie discursul; să ţină uşa deschisă pentru o persoană care intră în sala de clasă, mai ales dacă aceasta
are mâinile ocupate; să respecte proprietatea altora şi să nu îşi însuşească bunuri care nu îi aparţin; să spună
"te/vă rog frumos" şi "îţi/vă mulţumesc"; să păstreze liniştea în timpul orei, să nu se agite în bancă şi să
menţină o postură decentă (cu spatele drept şi antebraţele sprijinite de marginea băncii); să nu folosească
cuvinte jignitoare, să fie amabil, atent şi să urmeze întocmai indicaţiile profesorilor; să îşi îngrijească banca,
scaunul şi dulăpiorul personal (fără să le murdărească de pix sau cerneală); să se comporte decent în
recreaţii, fără violenţă şi acte de vandalism; să fie politicos cu colegii, dar mai ales cu cadrul didactic.
Reguli esențiale pe care trebuie să le respecte un elev în cadrul școlii:
1. Elevul trebuie să respecte personalul unității de învățământ, adresându-se întotdeauna
politicos.
2. Elevul trebuie să prețuiască bunurile școlii fără să le deterioreze, precum băncile, scaunele,
pereții, tablile, ușile, ferestrele, manualele și alte asemenea obiecte din cadrul unității de învățământ.
3. Elevul trebuie să îi respecte pe ceilalți elevi și să nu provoace conflicte de orice natură, fie
fizică sau psihică.
4. Elevul trebuie să sosească la timp la fiecare oră, iar în caz de întârziere să acorde scuze
profesorului și să explice politicos ce situație l-a pus în ipostaza de a întârzia.
5. Elevul trebuie să realizeze sarcinile date de profesor în timpul orelor și să-și efectueze temele
date.
6. Elevul trebuie să sesizeze dirigintele atunci când apar probleme în colectivul clasei.
7. Elevul trebuie să aibă asupra sa carnetul de elev.
8. Elevul trebuie să restituie manualele, auxiliarele sau cărțile de la biblotecă în termenul stabilit
de unitatea de învățământ.
9. Elevul trebuie să părăsească incinta unității de învățământ doar atunci când programul său
s-a încheiat.

1334

IMPLICAREA FAMILIEI IN EDUCAȚIA COPILULUI
GUTA DUMITRA MADALINA
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.
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.
O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ 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 favorizeaza dar şi blochează o
comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului,
rezultatele şcolare şi natura comportamentului.
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.
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 educative în favoarea elevului şi să
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor.
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
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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 mare 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 repede la 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. Misiunea şcolii
este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale.
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 abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de descoperire
a propriilor aspiraţii spre formarea şcolară si profesională.
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.

1997;
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE EDUCAȚIE PARENTALĂ
”ȘCOALA FAMILIEI”
PROF. KARINA HADADEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS, JUD. HUNEDOARA
Familia de astăzi are nevoie de sprijin și susținere pentru a rezolva problemele generate de creșterea
tinerei generații. Cu cât se complică viața socială și provocările lumii moderne formulează întrebări și cer
răspunsuri, devine tot ma clar că este nevoie de un parteneriat educațional în favoarea și pentru creșterea
cât mai adecvată a copiilor.
Educația nu este numai pregătire școlară, ci este înteleasă tot mi mult ca un flux continuu de influențe
modelatoare și transformatoare exercitate pe tot parcursul vieții individului. Atunci cînd aceste influențe
sunt organizate adecvat și răspund nevoilor interne personale, ele construiesc, modelează și transformă
personalitatea.
Școala este extrem de importantă. Dar ea nu este totul, ci numai o componentă a educației. Ea are
nevoie de familie, de comunitate, de întreaga societate pentru a sprijini și îndruma adecvat copilul. Totuși,
rolul primordial revine familiei, care este leagănul social al copilului și sprijinul său pe aproape toată
perioada vieții.
Copilul își desăvârșește primele experiențe de viață în familie. În mediul social restrâns, alături de
părinți, frați și rude, copilul își apropie primele experiențe sociale. Căminul în care crește, căldura sau
indiferența acestuia îi vor modela puternic modul de viață, personalitatea și curajul de a aborda viața.
Ceea ce se învață în primii ani constituie punctul de plecare al dezvoltării complexe a copilui și de
aceea este foarte important ca mediul familial și fie conștient și responsabil.
ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE PARENTALĂ
1. ACTIVITATEA:Cum să comunici eficient cu copilul tău?
TIPUL ACTIVITĂȚII:dezbatere, discuții, activitate aplicativă
SCOP: însușirea unor metode de comunicare eficientă
MATERIALE: calculator, videoproiector, imprimantă, creioane colorate, coli.
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: Dezbatere pe temă pornind de la povestea ”Broscuțele”, stabilirea
unor reguli de comunicare eficientă și o activitate aplicativă sub forma unui joc ”Negociază caramelele”.
EVALUAREA ACTIVITĂȚII: postit-uri cu impresii
2. ACTIVITATEA: Ce așteptări am ca părinte?
TIPUL ACTIVITĂȚII:dezbatere, discuții, activitate aplicativă
SCOP: înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre copii, înțelegerea rolui părintelui în dezvoltarea
armonioasă a copilului
MATERIALE: calculator, videoproiector, imprimantă, creioane colorate, coli.
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: Dezbatere pe temă pornind de la povestea ”Prinsă la mijloc” și o
activitate aplicativă sub forma unui joc ”Diferit, dar asemănător”.
EVALUAREA ACTIVITĂȚII: postit-uri cu impresii
3. ACTIVITATEA: Care sunt emoțiile copilului meu?
TIPUL ACTIVITĂȚII:dezbatere, discuții, activitate aplicativă
SCOP: însușirea principalelor emoții cu care se confruntă copilul, înțelegerea și gestionarea emoțiilor
copilului
MATERIALE: calculator, videoproiector, imprimantă, creioane colorate, coli.
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: Dezbatere pe temă pornind de la povestea ”Copilul și emoțiile” și
o activitate aplicativă sub forma unui joc ”Butonul magic al emoțiilor”.
EVALUAREA ACTIVITĂȚII: postit-uri cu impresii
4. ACTIVITATEA: Cum corectăm comportamentul copiilor?
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TIPUL ACTIVITĂȚII:dezbatere, discuții, activitate aplicativă
SCOP: înțelegerea rolului disciplinei ca formă de învățare
MATERIALE: calculator, videoproiector, imprimantă, creioane colorate, coli.
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: Dezbatere pe temă pornind de la povestea ” Rățușca Lina cea
năzdrăvană” și a unor studii de caz.
EVALUAREA ACTIVITĂȚII: postit-uri cu impresii
Bibliografie:
1.Chelcea, S., Psihosociologie, Editura Polirom, Iași, 2008
2.Dumitru, I., Ungureanu, D. , Pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. Cartea universitară,
București, 2005
3.Munteanu, A., Psihologia copilului şi adolescentului, Editura Augusta, Timișoara, 1998
4.***http://amicel.cnpac.org.md/pentru-parinti/familia-si-rolul-ei
5.***https://jurnalspiritual.eu/familia-si-rolul-ei-in-viata-copiilor/
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,,CEI 7 ANI DE ACASĂ”- OGLINDA FAMILIEI
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: HAN GETA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LIMANU, JUD. CONSTANȚA
,,Părinții cu cuvintele, atitudinile și acțiunile lor posedă capacitatea de a binecuvânta sau de a blestema
identitatea copiilor lor.” Craig Hill
Copilul aduce în sânul unei familii împlinire, fericire, inocență și frumusețe, dar și o mare
responsabilitate pentru acesta, pentru că rolul ei este de a ajuta copilul să devină un ,,OM MARE”, puternic,
hotărât și educat.
Pentru părinți, copilul devine centrul universului, iar în copilărie, părinții au tendința de a exagera în
ceea ce privește grija față de copil, unii părinți devin foarte protectori, aspect ce poate conduce la apariția
copiilor care nu știu să ia singuri decizii, nu au siguranța că fac un lucru bine și au nevoie tot timpul să li se
confirme că lucrul este bine făcut sau că pot face acel lucru. O altă categorie de părinți sunt cei care lasă
copilul să experimenteze de mic totul, să învețe din propriile trăiri. Aceștia monitorizează din umbră
acțiunile copilului, sunt ei însuși exemple pentru copii, implicându-se în diferite activități și jocuri alături
de copii, antrenand copii în activitatile zilnice ale familiei, în deciziile pe care le ia familia, își îndemnă
copiii să își depășescă condiția, pentru a-și dezvolta personalitatea și pentru a dobândi anumite atitudini,
abilitati și cunoștințe.
Copilăria este frumoasă, dar totodată este și o perioadă critică în ceea ce privește dezvoltarea afectivă
și comportamentală a adultului de mâine, iar anii petrecuți în sânul familiei sunt primordiali pentru că
reflectă educația primită de copiii in ,, cei 7 ani de acasă”. Educația bună demonstrează că un părinte pune
suflet, atenție și calitate în tot ceea ce a transmite încă din primele zile de viață ale copilului pentru ca acesta
să priceapă, să aibe rațiune pentru a discerne binele de rău, pentru a putea lasă loc de bună ziua.
Putem spune că în copilărie părintele este oglinda copilului, pentru că atunci când sunt mici, copiii
învață prin imitație, iar în jocurile lor imită adulții în jocurile lor ,, de-a tata și de-a mama”, ,, la
cumpărături”, ,, la școală”, iar odată cu creșterea copilului rolul se schimbă și acesta devine oglida părinților.
Ca oglinda să reflecte un copil ,, bine crescut”, familia trebuie să fie un exemplu pozitiv, un model demn
de urmat, să obișnuiască copilul cu bunele maniere prin metode interactive și simple încă din fragedă
pruncie. Copiii trebuie încurajați cât mai des, le trebuie oferită libertate pentru a greși, însoțită de discuții
despre cauzele și consecințele greșelilor asupra celor din jur, dar și pentru ei. Copiii trebuie iubiți
necondiționat, dar au nevoie și de limite, pentru că prin stabilirea unor norme bine stabilite, ei își formează
rutine pe care le arată în societate, la școală sau în diverse locuri, prin comportament, atitudine sau diferite
reacții.
În concluzie, pentru un copil educația din primii șapte ani de viață, poate fi considerată cea mai de
calitate ,,haină” pe care acesta o poate îmbrăca, iar acestă haină poate fi cumpărată doar prin intermediul
implicării părintelui. Părinții trebuie să fie modele bune, trebuie să fie cei care pun primii în practică ceea
ce așteaptă de la copil.
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COLABORAREA DINTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR HANTEA ANELA
ȘCOALA GIMNAZIALA FILIAȘI, DOLJ
O mare parte despre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de
comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie.Familia exercită o influenţă deosebit de
importanta asupra copiilor. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere
fizic, intelectual, moral, estetic, emoţional etc. 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 deacasă”.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
doresc 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.
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.
Ziua în care copii merg la şcoală constituie pentru părinţi momentul în care ei trec de la statutul de
primi educatori, familia fiind prima şcoală a copiilor, la cel de parteneri ai şcolii. Aceasta nu înseamnă că
rolul părinţilor în educaţia copiilor s-a încheiat, ci doar că începe o nouă etapă în care părintele împarte
acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii. Părinţii continuă educaţia copiilor în familie, dar odată
cu începerea şcolii apare nevoia de colaborare cu aceasta, chiar de implicare activă în cadrul ei.
Atunci când cele două medii educaţionale, şcoala şi familia, se completează şi se susţin, ele pot
asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială.
Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei,
când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a performanţelor
elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar sau chiar a scăderii
delicvenţei juvenile.
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 ;
-îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de
existenţă;
-stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei.
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Şcoala si familia urmãresc acelaşi scop educativ, formarea tinerilor pentru a deveni personalitãţi
multilateral dezvoltate care sã poatã face faţã dinamicii sociale, schimbãrilor profunde şi alese din societate.
Pentru realizarea acestui scop unic este necesarã unitatea de acţiune, concordaţa dintre mijloacele specifice
de influenţare folosite în aceste douã instituţii sociale. In cadrul acestei colaborãri, rolul conducãtor îl are
şcoala. Şcoala este interesatã sã colaboreze cu familia, sã-şi facã din ea un aliat, pentru ca acţiunea ei
educativã se fie mai profundã şi de duratã. Colaborarea şcolii cu familia este necesarã şi în vederea unei
informãri reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui, pentru cunoaşterea lui
multilateralã.
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.
Colaborarea dintre şcoalã şi familie se poate realiza sub mai multe forme. Una dintre aceste forme
este vizitarea familiei de cãtre cadrele didactice.Vizita la domiciliul elevilor poate da rezultate bune pentru
realizarea obiectivelor comune urmãrite de cãtre şcoalã şi familie. Inainte de a vizita familia unui elev,
cadrul didactic trebuie sã se pregãteascã în acest sens. El îşi va fixa problemele pe care le va discuta cu
pãrinţii, va da şi va cere pãrinţilor informaţii.
In cadrul convorbirii pe care o va purta cu pãrinţii, profesorul, învãţãtorul, trebuie sã dovedeascã mult
calm. E necesar sã gãseascã argumente potrivite şi temeinice şi sã-i convingã pe pãrinţi de utilitatea lor, dar
sã nu renunţe la obiectivitate şi sinceritate in abordarea problemelor. Consultarea catalogului, informaţiile
cerute de la profesorii clasei şi propriile informaţii îl vor ajuta pe diriginte sau învâţãtor, sã ofere un tablou
clar aspra situaţiei elevului.
In discuţiile avute cu pãrinţii e bine sã fie prezentate mai întâi aspectele pozitive din activitate,
succesele elevului sau schimbãrile lãudabile din comportamentul acestuia. Vor fi menţionate apoi obiectele
de învãţãmânt la care elevul întâmpinã greutãţi, ce greşeli se observã în activitatea sa la clasã sau ce abateri
disciplinare manifestã. Se va discuta cauza acestor neajunsuri si împreunã cu familia, se vor gãsi mãsurile
necesare pentru îndreptarea elevului.
Consultaţiile cu părinţii elevilor îşi vor atinge scopul dacã familia devine un colaborator activ şi
conştient al şcolii, dacã se ajunge la stabilirea unui sistem unitar de mãsuri pentru îndrumarea elevului, dacã
pãrinţii sunt convinşi si hotãrâţi sã urmeze sfaturile cadrelor didactice.
Spre a-i ajuta eficient pe copii, pãrinţii trebuie sã se informeze despre rezultatele muncii şi despre
comportarea lor în şcoalã. Pãrinţii trebuie sã ţinã permanent legãtura cu şcoala, dar mai ales atunci când
apar primele note slabe sau se observã modificãri în comportamentul copilului. Mãsurile de îndreptare luate
din timp, când carenţele sunt mici, dau rezultate bune.
O altã formã de colaborare sunt şedinţele cu pãrinţii, şedinţe care sunt un prilej de comunicare între
şcoala şi familie. Principala menire a şedinţelor cu pãrinţii este informarea pedagogicã. Pãrinţii vor primi
informaţii pedagogice cu privire la formarea deprinderilor de muncã independentã la elevi, despre
particularitãţile de vârstã ale acestora, despre educaţia lor estetica, pregãtirea temelor, petrecerea timpului
liber.
Părinţii trebuie să aibă încredere în cadrele didactice, dar şi să aibă grijă să nu proiecteze asupra
copiilor propriile amintiri neplăcute pe care le-ar putea avea din perioada şcolii. Ei trebuie să le recunoască
cadrelor didactice un profesionalism pe care ei nu îl au, pedagogia fiind o adevărată meserie, nu doar o
simplă ocupaţie.Este de preferat ca părinţii să ia legătura cu şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la
şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate
evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, spectacole), să uşureze misiunea
educativă a şcolii prin continuarea educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru
participarea la cursuri cu caracter educativ realizate pentru părinţi
În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi integrarea în viaţa
socială, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie ce
are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR HAȚEGAN DORINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIȚA
JUD. TIMIȘ
,,Cei șapte ani de acasă” se referă la modul în care părinții își pun amprenta asupra copiilor în primii
ani de viață, aceasta fiind definitorie pentru formarea lui ca adult. Educația nu ține doar de instituția de
învățământ sau de pedagog, părinții trebuie să fie implicați în educația copiilor, trebuie să fie atenți la
comportamentul lor și să intervină ori de câte ori este nevoie fără a trece cu vederea purtările urâte ale
copiilor.
Copiii sunt diferiți din toate punctele de vedere, ei pot fi timizi, stingheri, izolați sau curioși, vorbăreți
sau tăcuți fiecare dintre aceștia reprezintă imaginea educației primite acasă, educație a cărei amprentă se
observă în comportamentul copilului.
Părinții trebuie să desfășoare diferite activități împreună cu copiii, în familie copilul începe să se
cunoască pe sine, să imite , să compare și să-și însușiească modele la care se poate referi în mod constant
în devenirea sa ca adult. Perioada petrecută acasă își pune accentul cel mai mult în ceeace devine un copil
mai târziu, aceasta fiind temelia pe care o clădește părintele cu diverse aptitudini și preferințe, cu un
comportament deviant sau normal. Așa cum ne creștem copii, așa cum ne comportăm noi, așa vor trăi și se
vor manifesta pe viitor.
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc
o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere
al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o
parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul
copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există
coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare
între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de
suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în
care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este
exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la
începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce
priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o
zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate
implica şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia.
Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine.
Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc.
Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În
situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând
impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu
este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi
interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi
la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În
astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi
despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui
matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce
simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut. Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi
activităţile pe care le vor face în afara celor de la grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în
contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în
conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească
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a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea
fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor. Părinţii
trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, săi organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea
posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi,
nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament modele de urmat. Câteva exemple de activităţi
pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire minuţioasă ar putea fi în natură: să
alerge, să se joace cu mingea ,„De-a v-aşi ascunselea”, „De-a BabaOarba” etc. - să-i lase să se plimbe
desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă iarba, pământul, nisipul, apa etc. - să-i
încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul vântului, susurul apelor etc. - să-i
implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre cum se folosesc, despre gustul lor ş.a.
; acasă, să ajute la tot felul de activităţi gospodăreşti, să-şi atribuie diferite roluri şi să intre în jocul copilului,
să numere tot felul de obiecte ce-i înconjoară etc. Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să
înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului
doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina, cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de
zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia
să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a
copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să descopere lumea. La vârsta preşcolară, copilul
are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte apropiată. Astfel, el se va identifica cu mama sau
cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt frumoasă, aşa mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca
mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne dă mami.” Astfel va exista o încercare de concordanţă
între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii de sine. Nu este de-ajuns doar sî ne controlăm limbajul
şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc),
precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta nu înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum
vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi
la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a
conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din
viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este nevoie de însuşirea responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi
permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează, interiorizează ceea ce facem noi, iar mai
târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va
BIBLIOGRAFIE
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
ȘCOALA PRIMARA COȘTEȘTI”,POIANA VADULUI, JUDEȚUL ALBA
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: HÎRCIAGĂ LOREDANA TEODORA
“ Stă cu diploma pe masa,
Are acum și masterat,
Dar cei șapte ani de-acasa
Încă nu i-a terminat.”
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea copilului, deoarece ea reprezintă
cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile fiziologice și sociale și împlinite etapele
întregului ciclu de creștere.
Părinții sunt primii educatori din viața copilului, educația primită de aceștia pana la șapte ani este
foarte importantă.
Un copil care trăiește într-un climat familial cald ,primitor,încurajator va fi un copil liber și bun.
Educația unui copil nu constă în a-l învăta să scrie, să citească și a deveni un bun exemplu la școală.
Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc.
Cei șapte ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de maneriat este copilul în interacțiunea cu
ceilalți.
Așadar, parinții au o mare importanță asupra copiilor în primii șapte ani de viață,pentru că le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei odata cu integrarea în societate. Este important
să le transmitem micuților învățămintele pe care le considerăm noi necesare și care îi vor ajuta să fie oameni
respectuoși și demni de respect la rândul său,deoarece: ”Copilăria e o lume aparte, pt noi, o lume fantastic,
ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală și plină de armonie”
Bibliografie:
1. Ciofu Carmen,Interacțiunea părinți-copii
2. www.copii.ro
3. www.didactic.ro
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI IN EDUCAȚIA COPILULUI
PROF. HIREAN CLAUDIA
SC. GIMN. ,,OVIDIU HULEA” AIUD, ALBA
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.
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.
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. 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
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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. Dacă ne referim la
optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul:
• calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi);
• percepţiile fiecăruia;
• atitudinile care îi caracterizează;
• caracteristicile instituţiei şcolare;
• caracteristicile familiei;
• modul de comunicare.
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. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează o
comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului,
rezultatele şcolare şi natura comportamentului.
„Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi” – Boutin
şi During, 1994.

1997;
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FAMILIA ȘI ȘCOALA - FACTORI DETERMINANȚI ÎN EDUCAȚIA
COPIILOR
PROF. ÎNV. PRIMAR HIRȚE MARIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16, ORADEA
Școala și familia sunt factori importanți în activitatea de educație a copiilor. Cele două instituții au
un interes comun, acela de a forma personalitatea puternică și echilibrată, capabilă să se adapteze situațiilor
de viață ce apar în societate. O colaborare eficientă între acești factori vor avea rezultate pozitive în
pregătirea micului școlar. Familia și școala trebuie să manifeste o unitate de vederi în ceea ce privește
concepția despre educație. Scopul unei bune colaborări are ca urmare reușita școlară, dar și o reușită umană
pe termen lung în toate condițiile și în toate momentele vieții.
Cadrul didactic este moderatorul în comunicarea cu familia, el inițiază prezența părintelui în acțiunile
școlarului. Deși sunt diferențe socioculturale, de ordin economic sau de altă natură între familii, părinții au
un țel comun, acela de a avea un copil bine instruit și bine educat.
Unitatea de opinie dintre cele două instituții, școală și familie, se realizează printr-o comunicare
permanentă și prin asumarea responsabilităților ce revin fiecăruia. Rolul familiei este să creeze condiții
optime de învățare continuă, dar și să controleze îndeplinirea programului zilnic. În familie se formează și
se consolidează deprinderile moral-civice, conduita civilizată în relația cu cei din jur, se creează condițiile
necesare dezvoltării aptitudinilor copilului. Copilul are ca model conduita părinților. Un părinte asumat va
avea un comportament ce poate fi un bun exemplu. Adeseori adulții dau sfaturi copiilor și este foarte bine,
dar felul cum acționează adultul are un impact mult mai puternic asupra modului cum percepe copilul
relațiile cu ceilalți.
Pentru o apropiere a părinților de activitățile desfășurate cu elevii i-am implicat în mai multe acțiuni.
La ,,Școala din pădure”, împreună părinți și elevi am mers într-o pădure la marginea orașului. Au fost
surprinși ce locuri frumoase avem atât de aproape, pentru că atunci au descoperit acest colț minunat. Aici
am explorat zona, am descoperit plante, insecte ce se află în pădure. O ciupercă mare a fost atracția tuturor,
nu au mai văzut una asemenea, au zis ei. Am descoperit un copac dezrădăcinat de vânt. Tulpina intrase în
putrefacție și era plină cu acarieni. Am coborât o vale și am urcat pe partea cealaltă, pentru a fi mai ușor
ne-am ținut de mâine și
ne-am ajutat unii pe alții. Am organizat jocuri de cunoaștere părinți-copii, copii-copii. Ziua s-a
încheiat cu un picnic.
O altă acțiune realizată cu părinți-copii împreună, a fost una de voluntariat. Am adunat alimente
pentru copii din centre de plasament și pentru vârstnici din azile din orașul nostru. Fiecare copil cu părintele
lui au adus alimente pe care le-am sortat și apoi le-am împărțit la aceste centre despre care am spus. Elevii
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au fost impresionați de emoția și bucuria beneficiarilor donațiilor lor. Elevii au cântat și câteva cântece
împreună cu copiii și cu adulții din centrele vizitate. Toți au apreciat momentele petrecute împreună.
Prin astfel de activități am realizat o mai strânsă legătură între părinți și copii și între părinți și școală.
Am învățat să apreciem valorile pe care le avem. Am urmărit să educăm și latura umană alături de cea
intelectuală.
Părinții trebuie atrași alături de școală prin forme variate de activitate, fiind astfel determinați să
accepte și să realizeze o colaborare activă, având rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil.
Menirea familiei alături de școală este de a sprijini copilul în învățare și în tot ce acesta are nevoie
pentru a deveni om.
„Niciodată familia nu a fost mai solicitată și rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi” – Boutin
şi During, 1994.
BIBLIOGRAFIE:
- Beznea, N., ,,Familia şi şcoala în relaţie de parteneriat educaţional”, Învăţământul primar, nr.
1-2, Editura Miniped, Bucureşti, 2005.
- Bunescu Ghe., Alecu G. , Badea D. – Educaţia părinţilor . Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti,
1997;
- Ecaterina Adina Vrăsmaș – Consilierea şi educaţia părinţilor , Editura Aramis, 2002;
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA ȘI IMPORTANȚA LOR
PROF. HOARA VIORICA-MIRELA
ȘCOALA GIMNAZIALA PROF. NICOLAE CARANDA GLOGOVA,
JUD. GORJ
Cei ,,șapte ani de acasă” reprezintă conduita unei persoane, educația din primii ani de acasă, de care
au parte cei mici în familie.
Fiecare etapă din viața copilului își lasă amprenta asupra dezvoltării motrice, afective și intelectuale
a acestuia.
Există factori care pot influența dezvoltarea copilului. Acești factori depind de mediul familial, dar
și de felul în care persoanele ce intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. De obicei, prin
educația primită până la vârsta de 6-7 ani, copilul va avea un anumit grad de autonomie (se îmbracă, se
spală), un anumit nivel rezonabil de politețe învățată prin regulile impuse de familie, un limbaj adecvat
pentru o comunicare eficientă, un grad de dezvoltare emoțională care îi permite să-și controleze fricile și
emoțiile, capacitatea de relaționare socială.
O primă normă de conduită învățată în familie este salutul.
Când este în public, copilul ,,bine instruit,, știe să răspundă la întrebări și poate participa la o
conversție, fără să întrerupă pe cel care vorbește.
Și în relațiile cu prietenii își va respecta partenerii de joacă, se va conforma regulilor jocurilor
specifice vârstei lui..
O bună creștere implică și aplicarea unor reguli nescrise ale lumii în care trăim, să spunem ,,te rog
frumos”, ,,mulțumesc”, ,,cu plăcere”.
O bună creștere presupune și utilizarea tacâmurilor la masă, precum și respectul pentru comeseni,
dar și pentru persoana care ne servește masa.
Cel mai important rol în evoluţia psihică a copilului îl au și exemplele pozitive de acasă, deoarece la
această vârstă,rolul exemplului este foarte important. De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării
psihice a copilului. Primele impresii despre lume şi viaţă, despre fenomene din natură şi societate, copilul
le primeşte din familie.
Astfel, prin comunicarea continuă cu membrii familiei, el îşi însuşeşte limbajul, care cu timpul
devine un puternic instrument al dezvoltării sale psihice. Părinţii vor fi atenţi la felul cum pronunţă copiii
cuvintele, le vor corecta vorbirea,le vor îmbogăţi vocabularul, îi vor învăţa să se exprime corect şi coerent.
Ei trebuie să acorde o mare atenţie întrebărilor copiilor, semn sigur al dezvoltării lor intelectuale, al
manifestării active a setei de cunoaştere, al curiozităţii lor cu privire la originea lucrurilor din jur. În familie
copiii îşi însuşesc primele cunoştinţe,îşi formează primele reprezentări şi dobândesc experienţe morale.
Părinţii îi învaţă de timpuriu să înţeleagă ce este „bine”şi ce este„rău”, ce este „permis”şi ce este „interzis”.
Pentru unele fapte şi acţiuni, copiii sunt încurajaţi şi lăudaţi, iar pentru altele sunt dojeniţi de către părinţi.
Procesul educării morale a copilului este de lungă durată, deşi începe încă din familie.
În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relaţii juste între membrii familiei. Ceea
ce trebuie să caracterizeze relaţiile dintre părinţi şi copii este stima reciprocă dintre aceştia, dragostea
părintească raţională faţă de copii,consecvenţa şi unitatea cerinţelor pe care le formulează părinţii şi ceilalţi
membri ai familiei faţă de copii,exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile şi faptele lor, încât
devin pentru copii un exemplu de urmat.
Nici un copil nu poate să crească sănătos, sub aspectul intelectual şi moral, dacă nu se dezvoltă în
colectiv şi prin colectivul de copii. Având în vedere că anii copilăriei sunt şi anii grădiniţei, specificul
muncii educative din grădiniţă presupune şi organizarea unor activităţi cu familiile copiilor, nu fiindcă
acestea ar căuta să se sustragă de la îndeplinirea atribuţiilor lor educative, ci pentru că, de foarte multe ori,
nu ştiu sau nu pot face acest lucru în condiţii corespunzătoare. Rolul familiei nu se poate rezuma la
asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la asigurarea supravegherii acestuia, ci trebuie văzut ca primul
factor în educaţia şi instrucţia copilului şi un continuator al cerinţelor impuse de practica educaţională
instituţionalizată.
În concluzie, când vorbim de cei ,,șapte ani de acasă , ne vom gândi la educația pe care copilul o
primește de la părinții lui care au misiunea de a realiza o dezvoltare armonioasă a tuturor capacităţilor
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fizice,mintale şi afective ale copilului, trebuie să canalizeze interesul şi înclinaţiile şi să-l ajute să-şi
formeze, încetul cu încetul, adevărata lui personalitate.
Bibliografie:
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI IN EDUCAȚIA COPILULUI
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: HOESCU ADRIANA PETRONELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VRATA, JUD. MEHEDINȚI
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 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.
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.
Părinții, copiii şi comunităţile se influențează 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 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. 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 societăţii, să
ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul
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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. Dacă ne referim la
optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul:
• calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi);
• percepţiile fiecăruia;
• atitudinile care îi caracterizează;
• caracteristicile instituţiei şcolare;
• caracteristicile familiei;
• modul de comunicare.
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. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de
dezvoltare a relaţiei şcoală - familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează
o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului,
rezultatele şcolare şi natura comportamentului.
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.
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. Așadar, e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile
problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să
conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor. 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 această oră se urmăreşte
valorificarea abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de descoperire a propriilor
aspiraţii spre formarea şcolară si profesională.
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PROIECT EDUCATIONAL
ŞCOALA PĂRINŢILOR ,,ÎMPREUNĂ VOM REUŞI!”
HOHA ADELA MIHAELA
ŞC. GIM. “IACOB SI IOACHIM MURESANU”
REBRISOARA- JUD. BISTRITA-NASAUD
1. Locul desfăşurării programului: Şc. Gim.”I.I.Mureşanu “-Rebrisoara
2. Durata programului: un an şcolar
3. Diagnoză relevantă pentru obiectivele programului / analiza SWOT
Puncte tari:
 Cunoaşterea elevilor de către cadrul didactic implicat
 Cunoaşterea familiilor din care provin elevii.
 Implicarea şi atragerea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolii.
 Asigurarea condiţiilor pentru activitatea şcolară de către unele familii.
 Promptitudinea cu care răspund părinţii elevilor claselor implicate, la chemările şcolii.
Puncte slabe:
 existenţa unor familii monoparentale;
 existenţa unor familii care nu se interesează de situaţia elevilor, nu răspund nici la
chemările şcolii ;
 existenta unor familii in care predomina un comportament agresiv;
 familiile nu cunosc toate problemele care-i preocupă pe copii;
 părinţii nu sunt alături de copii în petrecerea timpului lor liber.
Oportunităţi:
 Posibilitatea creşterii randamentului şcolar prin implicarea tuturor factorilor educaţionali
în procesul instructiv –educativ.
 Diversificarea activităţilor extraşcolare şi implicarea părinţior alături de elevi şi dascăli
în desfăşurarea şi pregătirea acestora.
 Consilierea părinţilor de către cadrele didactice implicate in program, pentru cunoaşterea
copiilor şi înţelegerea problemelor dintre părinţi şi copii.
 Dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în proiecte
educationale.
 Contactul permanent al instituţiilor şcolare cu colectivele de părinţi şi alţi factori
educaţionali din comunitate.
 Realizarea de parteneriate eficiente intre instituţiile educaţionale şi familie
Riscuri/ameninţări:
 Rezultate din ce în ce mai slabe ale elevilor la învăţătura.
 Creşterea numărului elevilor cu abandon şcolar.
 Creşterea numărului de cazuri de indisciplină.
 Creşterea instabilităţii emoţionale şi lipsa de comunicare a elevilor cu părinţii,
învăţătorii, profesorii şi colegii.
 Izolarea copiilor cu probleme comportamentale de către colegii de grup.
4. Contextul/justificarea proiectului
Rolul şcolii devine din ce în ce mai important în societatea actuală. Realizarea unui parteneriat
eficient profesor- elev- părinte este unul dintre dezideratele actuale ale procesului instructiv- educativ.
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
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unii cât şi la ceilalţi. Pentru a preveni apariţia unor astfel de situaţii s-a propus ca acţiunile acestui program
să conducă la:
- dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de şcoală atât la părinţi cât şi la copii;
-îmbunătăţirea relaţiilor părinte – copil, părinte – şcoală, copil - şcoală;
- conştientizarea, de către părinţi, a importanţei pe care timpul liber îl 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;
- desfăşurarea de activităţi comune: elevi, părinţi, educatori
- identificarea tuturor familiilor ce întâmpină probleme în creşterea şi educarea acestora.
La cererea părinţilor, dornici de-a mai învăţa câte ceva, privind educaţia, relaţionarea şi comunicarea
cu proprii copii, am hotărât să demarăm acest program în acest an şcolar. Ei vor dobândi capacitatea şi
abilitatea de a modifica comportamentele negative in unele pozitive, vor invăţa să gestioneze situaţiile de
criză educaţională şi să le depăşească, să menţină sănătatea emoţională şi socială a copiilor lor.
5. Obiectivul general :
Înlăturarea barierelor de comunicare între cadrele didactice şi părinţii elevilor, între părinţii şi copiii
acestora astfel încât să se creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit.
6.Obiectivele specifice ale programului:
 creşterea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii a copiilor;
 înţelegerea mai bine a ceea ce se întâmplă în şcoală de către părinţi;
 obţinerea de rezultate mai bune la învăţătură, indiferent de nivelul socio-economic, etnie sau de
nivelul de educaţie al părinţilor;
 diminuarea abandonului scolar;
 constientizarea pericolului stresului la o varsta fragedă
 scăderea violenţei verbale şi fizice între elevi;
 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.
7. Resurse umane :
 părinţii elevilor, care vor avea un rol hotarâtor în reuşita programului
 învăţătoarea clasei
 elevii clasei a III-a
 profesorii care predau la clasă religie, limba engleză, educaţie fizică
 d-na director
8. Relevanţa programului în acord cu nevoile colectivului de elevi din program:
Fondarea unei “reţele” de ajutor interfamilial în ceea ce priveşte educaţia şi supravegherea copiilor ,
subliniindu-se nu numai necesitatea colaborării şcoală –familie, dar şi a părinţilor între ei .
Rolul acestui program este de a îmbunătăţi relaţiile dintre părinţi, copii şi şcoală, precum şi
dobandirea capacitatii si abilitatii de a modifica comportamentele negative in unele pozitive, gestionarea
situatiilor de criza educationala si psihologice, depasirea şi mentinerea sănătăţii emoţionale şi sociale a
copiilor lor, prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii.
9. Descrierea activităţilor propuse în program şi a rezultatelor anticipate
PREZENTAREA PROGRAMULUI:
Împărţirea mapelor ce cuprind descrierea programului
Prezentarea obiectivelor propuse în cadrul programului
Prezentarea programului de activităţi :
MODUL I : “ Cât de bine imi cunosc copilul? ”- septembrie
MODUL II : “ Stiluri educative in familie”- octombrie
MODULUL III : ” Comportamente evazioniste”- noiembrie
MODULUL IV : ” Stima de sine- decembrie
MODULUL V : ” Cum te poţi juca cu copilul tău chiar şi in spaţii publice”- ianuarie
MODULUL VI : “Mecanismul psihologic al abandonului”- februarie
MODULUL VII: “ Emotiile . Cum ii ajutăm?”- martie
MODULUL VIII: “ Efectele pedepsei la copil”- aprilie
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mai

MODULUL IX: “ Prevenirea violentei prin modelarea comportamenului social al copilului”-

MODULUL X: “ Vrei să fii un părinte model pentru copilul tău?”- iunie
10. Rezultate aşteptate:
Îmbunătăţirea relaţiilor părinte – copil; părinte – şcoală; copil – şcoală, care să conducă la:
 obţinerea de rezultate mai bune la învăţătură (note mai mari)
 micşorarea numărului de absenţe;
 micşorarea numărului de elevi ce vin cu temele nefăcute la şcoală;
 scăderea numărului actelor de violenţă în care sunt implicaţi elevii.
11. Resurse materiale:
• Calculator
• Videoproiector
• Imprimantă
• Materiale informative, pliante, chestionare
• Aparat foto, cameră video
12. Procedura de autoevaluare :
 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 elevilor, profesorilor, părinţilor), concluzii şi direcţii de acţiune.
 Evaluare externă – va viza măsurarea efectului asupra grupului ţintă:
 -Elevii au note mai mari – sunt interesaţi mai mult de munca intelectuală.
 -Micşorarea numărului de absenţe şi a abandonului şcolar
 -Familia este implicată în aproape toate problemele şcolii.
 -Şcoala are rezultate mai bune în ceea ce priveşte educaţia elevilor.
13. Impactul implementării proiectului asupra grupului țintă, asupra școlii și asupra comunității:
 părinţii vor şti „ce”, „cum”, „când” să facă cu ceea ce ştiu, în educarea copiilor;
 va spori încrederea în ceea ce face şcoala;
 va creşte prestigiul şcolii în comunitatii
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
LICEUL TEORETIC SPECIAL IRIS, TIMIȘOARA,
PROFESOR HOLDIȘ ELVIRA DANIELA
Educația copilului trebuie făcută cu grijă și afecțiune de către familie, solicitându-i-se să rezolve
sarcini conform vârstei și puterii lui, nesolicitându-l peste măsură. In familie se formează primele deprinderi
de viață sănătoasă ale copilului, conduita igienică personală și colectivă, altruismul, responsabilitatea,
dragostea pentru frumos, toate acestea constituind un bagaj util integrarii ulterioare în viața de școlar. Viaţa
copilului alături de părinţii și bunicii săi, posibil alături de frați mai mari, toate activităţile care se desfăşoară
împreună cu aceștia consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului,
convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să
se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod
constant în devenirea sa ca adult. Când intră în școală copilul va adăuga bagajului său noi cunoștințe,
deprinderi și abilități care vor face din el omul capabil să ducă o viață independentă. Anii de acasă vor
rămâne temelia vieții lui.
Când vine vorba despre educație, tendința este de a privi înspre școală și cadrele didactice ca factori
principali de influență. Cu toate acestea, specialiștii în educație pun accent pe rolul părinților de a-i forma
și influența pe copii încă din primii ani de viață, de când încep să învețe respectul față de sine. Ulterior,
valori precum onestitate, curaj, toleranță, cinste, bunătate sau spirit civic sunt cultivate întâi în familie și
abia apoi în școală. Pentru ca o societate să funcționeze la parametri normali, e nevoie ca fiecare individ în
parte să se ghideze după un set de valori care implică respectul față de propria persoană, față de ceilalți,
față de mediu sau față de comunitate. Primii 6/7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii
o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite
în acești primi ani de viaţă ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu
constă numai în a-l învăţa să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în
toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Viața de zi cu zi a familiilor
de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp alături
de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de
la serviciu.
Odată cu începutul existenței sale sociale, umanitatea a impus norme de comportament în toate
domeniile esențiale ale vieții: hrana și îmbrăcămintea, relațiile dintre sexe, relațiile dintre inferiori și
superiori, corespondența, primirea oaspeților, etc. Comportamentul necesar în aceste situații a fost codificat
într-un set de reguli, precise, care alcătuiesc așa-numitul cod al bunelor maniere. Oamenii au obiceiuri bune
și rele. Cum obișnuința este a doua noastră natură, obiceiurile fiecăruia dintre noi sunt foarte importante,
deoarece ele reprezintă o componentă esențială a comportamentului în societate. Desigur nimeni nu ne cere
să avem numai obiceiuri bune, nu există pe lumea asta o ființă umană perfectă, care să nu greșească
niciodată. Important este să ne păstrăm cât mai multe obiceiuri bune și să le corectăm pe cât posibil pe cele
proaste. Înainte de toate însă, trebuie să avem grijă ca obiceiurile proaste de care nu ne putem debarasa, săi afecteze cât mai puțin pe cei din jur. Urmare a dezvoltării accelerate a societății în ultimele decenii, relațiile
inter-umane au devenit atât de numeroase și de profunde, încât impunerea unor reglementări privitoare la
comportamentul nostru, a devenit absolut necesară. Educația unui copil nu se limitează doar la a-l învăța să
scrie, să citească și să calculeze. El trebuie să învețe și cum să se comporte cu ceilalți, iar aceasta este
răspunderea părinților, care trebuie să îl obișnuiască de mic cu bunele maniere. Învățarea bunelor maniere
încă din copilărie reprezintă cheia către adaptarea viitorului adult la rigorile societății și către succesul lui
în viață. Un copil manierat se va descurca mai bine în relațiile sociale și se va simți mai confortabil în
prezența celorlalți.
Așadar, cum îl învățați bunele maniere ? Iată câteva sfaturi utile tuturor părinților:
• Începeți cu lucrurile simple, ca de exemplu să învețe încă de la vârstă fragedă să salute, să spună „te
rog” și „mulțumesc” . • Apoi, va trebui să-l învățați ce se cuvine și ce nu se cuvine să facă în timpul mesei,
într-o vizită, la o petrecere, sau chiar într-o discuție cu un prieten apropiat. • Chiar dacă a greșit de câteva
ori, nu vă grăbiți să trageți concluzia că este prost-crescut, sau că dumneavoastră ca părinți nu v-ați ocupat
suficient de educația lui. Gradul de receptivitate la sfaturi și lecții de educație diferă de la copil la copil, în
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funcție de temperament, coeficientul de inteligență nativă, etc. Unii copii asimilează mai repede, alții mai
încet, dar într-un final toți se vor conforma, dacă părinții au suficientă răbdare. În concluzie, este posibil ca
micuțul să aibă nevoie doar de câteva „lecții” în plus, pentru ca problema să se rezolve. • Dacă cel mic își
exprimă sentimentele folosind expresii mai puțin politicoase, nu i-o retezați scurt, ci încercați să reformulați
ceea ce a spus. Nu este suficient să-i spuneți că a greșit, este necesar să-i spuneți cum ar fi trebuit să
vorbească, pentru că altfel există riscul să îi creați complexe de inferioritate. • Educația se face doar acasă,
cu discreție, în familie. Nu îi țineți prelegeri și nu îl criticați în public, nu îl umiliți și nu îl jigniți față de
străini, chiar dacă greșeala a fost destul de mare. A-i face lui o scenă de față cu alții, dovedește că nici
dumneavoastră nu ați prea fost prea atenți la lecțiile de bune maniere. • Fiți înțelegători și acceptați-i
greșelile. Amintiți-vă că nu este încă suficient de matur pentru a ști bine cum trebuie să se comporte în
anumite situații. Și noi, adulții, greșim adeseori, darămite ei, însă va trebui să ne impunem anumite restricţii,
conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte atât din
situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este nevoie de însuşirea
responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne
analizează,interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi
va fi judecat, acceptat ori nu în societate. Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii
ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu
integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor
învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de
respect la rândul său.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. INV. PREȘCOLAR HONDRILA LACRAMIOARA
GRADINIȚA NR. 56, GALAȚI
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de
felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Cum influenţează primii ani din viaţă comportamentul viitor al copilului şi, nu în puţine cazuri, chiar
a viitorului adult ?
Potrivit studiilor psihologice , primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este
satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. „Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de
comunicare la acea vârstă. Este indicat să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care
nu o satisfacem, apar frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil”, explică specialiștii , precizând că
această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în special de către mamă, constituie baza unei bune relaţii
ulterioare între cei doi.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
În grădiniţa de copii, formarea grupei de preşcolari reprezintă actul fondator al socializării ulterioare
a preşcolarului. Fiecare grupă reprezintă un context social complex, iar o bună adaptare la cerinţele
grădiniţei presupune înţelegerea rolului educatoarei, a aşteptărilor din partea acesteia, înţelegerea relaţiei
cu ceilalţi copii şi adaptarea la o serie de reguli. Studiile de psihologie educaţională arată că instrucţiunile
educatoarei şi modalităţile de predare, utilizarea unor strategii de modificare comportamentală adecvată
modelează tipul şi frecvenţa interacţiunilor dintre copii. Pentru o bună educaţie a copilului este necesară
colaborarea familiei cu grădiniţa. Apreciem că buna cunoaştere a ceea ce copilul trebuie să primească şi
primeşte concret din partea familiei, conjugată cu o muncă metodică pe baze ştiinţifice, din grădiniţă, în
condiţiile unei bune colaborări permanente dintre familie şi grădiniţă, a unei îndrumări suficiente a familiei,
reprezintă pârghii de bază în formarea personalităţii preşcolarului. De reţinut că: faptele de astăzi ale
copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine; deprinderile şi convingerile "creionate" acum
constituie baza modului de acţiune în viitor; atitudinile şi comportamentele adulţilor cu care vin în contact
(îndeosebi ale părinţilor) vor fi primele modele copiate cu fidelitate de către copii.
În prezent trăim într-o perioadă marcată de schimbări rapide, suntem puşi în faţa provocărilor de a
ne adapta unei lumi care nu mai este la fel de sigură şi predictibilă cum era în trecut. În această situaţie, este
necesar să acordăm o mai are atenţie dezvoltării comportamentului emoţional şi a celui social al copiilor.
Studiile indică faptul că acei copii care au dezvoltate abilităţile sociale se vor adapta mai bine la mediul
şcolar, vor avea rezultate mai bune. Copiii cu abilităţi sociale slab dezvoltate (copiii care se comportă
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agresiv, fizic sau verbal, copiii care au dificultăţi de a se integra într-un grup) prezintă o probabilitate
crescută de a dezvolta probleme de comportament. Lucrurile nu se desfăşoară la fel în cazul tuturor copiilor.
Dacă un copil este caracterizat printr-un temperament energic, soluţia nu este să îl „liniştim”, ci să-i oferim
activităţi stimulative de epuizare „sănătoasă” a surplusului de energie. Poate ar trebui să ne întrebăm în ce
măsură adulţii prezenţi în viaţa copilului oferă un model clar de autostăpânire. În multe cazuri, adultul are
obligaţia de a se schimba întâi pe sine pentru a oferi copilului un model adecvat.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI DOBÂNDITE ACASĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR HOPIDEA ANCUȚA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SÂNTANDREI
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală.
Educația veritabilă este condiționată de o bună educație, începută din cea mai fragedă vârstă, aceasta
fiind condiționată de educația părinților. Goethe spunea:,,S-ar naște și copii crescuți/De-ar fi crescuți
părinții”.
Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute,
să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
,,Sameni un gând, culegi o faptă.
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Sameni o faptă, culegi un obicei.
Sameni un obicei, culegi un caracter.
Sameni un caracter, culegi un destin.”
(Proverb chinezesc)
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR HURJUI VIRONICA DOMNICA
Un vechi proverb englezesc spune: „Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!”
Nu suntem singuri pe pământ! Trăim într-o comunitate. Indiferent de rasă sau de locul unde ne aflăm,
există reguli universale de comportament în societate, care implică o ţinută morală şi o prezenţă fizică, în
armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convieţuire, bazate pe respectul reciproc.
Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne dezvăluie mentalitatea,
educaţia, cultura, caracterul nostru.
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune
amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de
la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti
factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la
lumea din jur.
Politeţea - oglinda familiei
Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal
prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie
ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care
să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.
Educația primita in familie
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege,
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
Salutul
Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu poate saluta
decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
Comportamentul în public
Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă
rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
Comportamentul cu prietenii
Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe
lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia
de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut” îşi respectă partenerii de joacă,
înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
Înţelegerea normelor sociale
Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea
ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli nescrise ale
lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic sau la leagănul din parc, spunem „te
rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi prin afirmarea drepturilor noastre,
respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă noi.
Manierele la masă
O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor şi a celui/celei
care serveşte masa.
Recunoaşterea greşelilor
„Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru a o folosi, un copil are nevoie
să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea
exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
Tact şi toleranţă
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Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic sau orice tip de
dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi
spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.
Grădinița, Școala sau oricare altă Instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de
acasă, acestea doar o pot perpetua.
Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani?
- deprinderi de autoservire
- ordine
- igienă
- curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emoţiilor atât pozitive, cât şi negative
- bune maniere şi comportament
- limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părțile de vorbire)
- modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este
certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte,
etc)
- consecvenţă în realizarea unei sarcini
- concentrare a atenţiei
- perseverenţă în realizarea unei sarcini
- alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de
competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii.
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său,
deoarece:
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din
ea,dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Bibliografie:
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CEI SAPTE ANI DE ACASA / "DIN SUFLET PENTRU MAMA"
/ EDUCATIA IN FAMILIE
HAAN DEAK ANIKO
Dupa nasterea unui copil educatia incepe chiar din prima etapa a vietii. Proverbul spune “ Cei sapte
ani de acasa “dar de fapt copilul este educat pana ajunge matur.
Conceptia majoritatea parintiilor consta in faptul ca, daca viata copiilor este programat dupa dorintele
si placerea lor este si echivalent cu educatia lor. Copii trebuie educati printr-un comportament exemplar si
prin competentele si abilitatiile lor.
Nu suntem singuri pe pământ! Trăim într-o comunitate. Indiferent de rasă sau de locul unde ne aflăm,
există reguli universale de comportament în societate, care implică o ţinută morală şi o prezenţă fizică, în
armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convieţuire, bazate pe respectul reciproc.
Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne dezvăluie
mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul nostru.
Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal
prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie
ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care
să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege,
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
1. Salutul : Este prima normă de conduită învăţată în familie.
2. Comportamentul în public
3. Comportamentul cu prietenii : Jocurile copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere
şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi
testa comportamente corecte.
4. Manierele la masă : O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
5. Recunoaşterea greşelilor : „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată.
6. Tact şi toleranţă
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite.
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi. Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le
considerăm noi necesare şi care îl vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său,
deoarece: „Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
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ROLUL PARTENERIATULUI FAMILIE- ȘCOALA- COMUNITATE IN
EDUCAȚIA COPILULUI
PROF. HAMAT LILIANA
COLEGIUL NAȚIONAL ,,TRAIAN LALESCU” REȘIȚA
JUD. CARAȘ - SEVERIN
Educația copilului se produce în contextul fuziunii mai multor factori de o valoare inestimabilă:
școala, familia si comunitatea. Acești factori au un impact diferit atât asupra educației copilului, cât și
asupra modelării caracterului său, fiecare dintre aceștia contribuind diferit la construirea unui viitor adult
care să se plieze pe nevoile unei societăți încă nenăscută.
Copiii pe care noi îi educăm astăzi au datoria să se pregătească pentru o lume pe care noi nu o
cunoaștem, dar o putem intui datorită schimbărilor ce se petrec zilnic și care au o dinamică din ce în ce mai
crescută.
Familia reprezintă primul și cel mai important factor ȋn ceea ce privește educaţia, care marchează
evoluţia copilului și care alături de educatori, învățători și profesori contribuie la o ştiinţifică şi eficientă
orientare şcolară şi profesională a copiilor. Familia, cel mai important element al societăţii, este formată
din soţ, soţie (părinţi), şi copii. Din păcate, în zilele noastre, au apărut şi alte forme de familie: familia
incompletă, formată dintr-un singur părinte şi copii, rezultat al divorţului sau concubinajului, familia
neoficială (de probă), formate din doi parteneri de sex opus, care trăiesc în concubinaj şi copii, şi „familia”
de acelaşi sex.
Din perspectiva familiei, educația reprezintă una dintre cele mai importante funcții exercitate asupra
copilului, comunitatea influențând indirect si involuntar activitatea educativă. Școala are rolul fundamental
în educația copiilor, dar nu își poate îndeplini acest rol fără implicarea familiei și a comunității. Acest lucru
face ca școala, familia și comunitatea să urmărească atingerea unor obiective comune care au la bază
educația ca rezultat al implicării tuturor factorilor cu rol în consolidarea personalității.
Educația copiilor este influențată foarte mult de stilurile parentale întâlnite de-a lungul copilăriei
indivizilor. Acestea nu depind numai de personalitatea părintelui, dar şi de alţi factori precum: mediul,
cultura şi educaţia, tradiţiile, structura familiei, profesiile părinţilor. Aceste stiluri sunt: stilul exigent,
autoritar, permisiv şi neimplicat.
Părinţii care fac parte din categoria celor caracterizați de stilul exigent manifestă sensibilitate şi ȋsi
exprimă afecţiunea faţă de copii, dar ȋn acelaşi timp, impun standarde foarte ȋnalte de comportament.
Părinții adepți ai stilului autoritar impun un control înalt şi un nivel scăzut al căldurii părinteşti plin
de ameninţări şi pedepse exagerate pe fondul unor reguli stricte care trebuie respectate. Urmările acestui
stil sunt acelea ale neîncrederii căpătate de către copii ȋn capacitatea lor de a se descurca singuri și de a lua
independent decizii. Părinţii autoritari nu își manifestă afecţiunea față de copii, ci dimpotrivă, aceștia le
induc frică. Din acest motiv, copiii devin rebeli și ajung la maturitate să comită acte de agresiune.
Stilul permisiv este caracterizat de un nivel ridicat al afecţiunii şi un nivel scăzut al controlului,
copilul este ȋncurajat să-şi exprime punctul de vedere, iar părinţii evită confruntările directe cu problemele
de ordin comportamental ale copiilor. Aceștia intervin numai când acţiunile copiilor au consecinţe grave,
stabilesc puţine reguli şi obișnuiesc să cedeze deseori ȋn faţa insistenţelor copiilor.
Stilul neimplicat, numit și 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.
Comunitatea, reprezentată de toți membrii ei, părinții și școala alcătuiesc suportul de care copilul are
nevoie pentru a-și forma propria identitate, iar succesul îndeplinirii acestui țel îl reprezintă modalitatea prin
care aceștia știu să devină parteneri în actul educațional. În toate țările dezvoltate, parteneriatele şcoalafamilie-comunitate sunt foarte importante deoarece asigură succesul școlar al elevilor și reprezintă puncte
de sprijin în tot ceea ce înseamnă educație.
De-a lungul timpului, familia a fost considerată celula de bază a societăţii, expresia uniunii dintre un
bărbat şi o femeie care se iubesc, iar din iubirea acestora rezultă copiii pe care părinții au datoria să îi
crească.
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Parteneriatul familie-școală ar funcționa de minune dacă s-ar implica toți părinții în viața elevilor și
în toate activitățile la care aceștia participă. Numai părinţii cu o anumită educație (studii superioare) şi
dispuşi să colaboreze cu școala participă la şedinţele cu părinţii, în timp ce părinții care provin din medii
defavorizate, fără studii și care nu doresc o schimbare în viața lor și a copiilor pe care îi au, ar avea cea mai
mare nevoie de aceste întâlniri, dar, din păcate, le ignoră. Din acest motiv, şedinţele cu părinţii trebuie
planificate cu multă grijă şi trebuie considerate drept o parte integrantă şi importantă a activităţii şcolare.
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR: CORNELIA CORIAN HAN
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7, MEDIAŞ
Educaţia ȋn familie ocupă un rol foarte important ȋn formarea copilului, asigurându-i condiţii de
dezvoltare fizică, perceptivă, intelectuală, personală. Cei şapte ani de acasă sunt esenţiali ȋn procesul de
adaptare şi integrare. Un copil se dezvaţă greu de deprinderile rele dobândite ȋn familie. De la părinţi copiii
ȋnvaţă totul despre lumea ȋn care trăiesc până ajung la grădiniţă. Părinţii sunt cei dintâi dascăli ai copilului
lor pentru că ei îl cunosc cel mai bine încă din prima zi de viaţă, interacţionează şi comunică constant, sunt
un model de urmat pentru acesta, deseori copiii imitându-i ȋn tot şi ȋn toate. Motivul? Iubirea sinceră pe
care le-o poartă! Admiraţia lor pentru părinţi este mare, idolatrizându-i chiar, aşa că, micuţul este oglinda
fiecărui părinte.
Familia reprezintă primul si cel mai puternic factor de socializare în dezvoltarea copiilor, mai ales în
perioada copilăriei mici, marcand evolutia copilului. În cadrul familiei, copiii câştigă şi dezvoltă aproape
toate achiziţiile importante de ordin psihomotor, cognitiv şi afectiv. Astfel, familia este cea dintâi şcoală în
care copiii învaţă să se comporte în viaţă şi în societate. reprezentând liantul care uneşte relaţiile dintre
copil şi mediul social şi asigurând totodată condiţiile necesare trecerii prin toate stadiile de dezvoltare ale
copilăriei, piloni ce stau la baza structurării personalităţii individului.
“Meseria de părinte” ocupă primul loc ȋntre cele mai dificile meserii. Acestă artă se ȋnvaţă cel mai
greu.Variaţiile parentale de stil afectează dezvoltarea copiilor. Astfel, stilul exigent este asociat cu rezultate
positive ale copilului. Ei se descurcă bine la şcoală pentru că părinţii ȋi motivează permanent. Pe viitor
probabilitatea ca aceştia să devină delicvenţi este foarte scăzută. Atitudinea autoritară a părinţilor are efecte
negative asupra copiilor. Tatăl pretinde ascultare şi respect raportându-se la standarde ȋnalte. Copilul
crescut ȋntr-un stil autoritar se va integra mai greu ȋn lumea celor mari, a celor maturizaţi atât biologic cât
şi psihic. Astfel ei fie se vor interioriza devenind timizi şi inhibaţi, fie se manifeste ca personae rebele şi
autoritare. Acest climat familial se poate considera nepotrivit deoarece implicarea afectivă este redusă, iar
regulile sunt impuse fară a lua ȋn considerare nevoile copilului. Stilul indulgent, crează o ȋncredere de sine
scăzută ȋn rândul copiilor şi o absenţă a responsabilităţii sociale. Ei fug din faţa sarcinilor dificile. De
asemenea, au tendinţa de a fi impulsivi, imaturi şi dependenţi de adulţi. Stilul neimplicat este specific
părinţilor care sunt preocupaţi de activităţile proprii şi nu se implică ȋn activităţile copiilor lor. Astfel copiii
manifestă o slabă competenţă socială existând un risc crescut al consumului de droguri, delicvenţa sau alte
probleme de sănătate psihică.
Un climat necorespunzător, plin de conflicte familiale, lipsit de afecţiune sau tratând totul cu multă
indiferenţă, poate duce la reacţii de inadaptere. Ȋnvăţrea şi dezvoltarea comportamentelor nu se pot realiza
doar ȋntr-o instituţie educaţională. Ea trebuie aplicată şi ȋn familie, iar educaţia din familie trebuie să fie
sănătoasă caci altfel copiii vor deveni dezorientaţi, frustraţi, dezechilibraţi. Atitudinea părinţilor faţă de
copiii marchează dezvoltarea personalităţii acestora. Grădiniţa şi, mai târziu, şcoala poate asigura asistenţă
de specialitate, consiliere părinţilor, informându-i despre evoluţia copiilor venind ȋn ȋntâmpinarea
problemelor pe care aceştia le ȋntâmpină ȋn ȋnţelegerea rolului de părinte. Acestea completează educaţia
primită de copil ȋn familie. Prin munca ȋnfrăţită dintre familie şi şcoală se modelează trăsăturile frumoase
ale copiilor şi se ȋntăreşte caracterul.
Pentru a asigura un proces educativ eficient ȋn dezvoltarea armonioasă a copilului, trebuie ca cele
două roluri ale părinţilor să se completeze reciproc şi acest lucru este posibil atunci când există ȋnţelegere
şi dialog ȋntre soţi. Conflictul ȋntre ei provoacă copilului sentimentul că este respins, că nu este iubit, că nu
mai are mamă şi tată, că viaţa familială se dezorganizează. De aceea, nu sunt surprinzătoare tulburările care
apar ȋn comportamentul copiilor atunci când conflictul dintre părinţi se accentuează, făcând loc la scene de
violenţă verbală şi fizică. Comportamentul negative al copilului se manifestă fie prin reacţii de evadare
(copilul se ascunde de o lume pe care nu o mai poate accepta), fie prin reacţii agresive (fiind răutăcios cu
cei din jur, chiar violent verbal sau fizic).
Prin relaţiile sale cu mama, tata, cu fraţii şi celelalte rude, copilul ȋncearcă să se integreze ȋn societate,
să se adapteze, îşi cunoaşte valorile şi începe să-şi formeze astfel imaginea de sine. Comunicarea
intrafamilială influenţează decisiv dezvoltarea psihofizică a copilului şi, de asemeni, formarea personalităţii
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lui. Copiii îşi observă proprii părinţi cum acţionează în rolul de părinţi. Familia este exemplul pe care
copilul îl imită. Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi
igienice, de alimentaţie sănătoasă), acestea constituind suportul dezvoltării ulterioare şi îşi pun amprenta
asupra întregii personalităţi. Astfel, copilul reprezintă oglinda părinţilor lui.
Calitatea limbajului (volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea exprimării), depinde de
modelele oferite de părinţi, de modul în care aceştia interacţionează şi îi solicită pe copii. În familie se
formează cele mai importante deprinderi de comportament: ordinea, răbdarea, respectul, politeţea, cinstea,
sinceritatea etc. Din familie, cei mici vor învăţa să facă diferenţa ȋntre ce este bine şi ce este rău, ce este
drept şi ce este nedrept, ce este frumos şi ce este urât în comportamente.
Familia, pe lângă mama şi tata, este completată deseori de bunici, unchi, mătuşi, care pot avea o
influenţă asupra educaţiei copilului şi a relaţiilor sale cu părinţii. Ei au un rol pozitiv deoarece oferă un
ajutor real şi eficient pentru părinţii. Deoarece, sunt mai puţin angajaţi ȋn procesul educativ, pot certa,
consola sau ȋncuraja copilul, când apar situaţii ȋn care relaţiile dintre părinţi şi copii sunt alterate. Atâta timp
cât nu caută să submineze rolul şi funcţiile unuia sau altuia dintre părinţi, prezenţa bunicilor poate constitui
pentru membrii grupului familial un aport pozitiv.
,,Un copil este ca o sămânţă de floare…
Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde de grădinarul care o va îngriji, de ce pământ
şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de furtună şi de soare prea tare.
E atât de plăpândă… cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va mai rămâne în
urma ta.“ (Irina Petrea)

1369

FAMILIA - PRIMUL EDUCATOR
CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. ÎNV. PRIMAR HAȚEGAN CORINA LUCIANA
ȘC. GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 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 7 ani de acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți.Dar, oare, toți
știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel?
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia
este instituţia fundamentală în toate societăţile. Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte
dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritualestetic.În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
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„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ȘI ABILITĂȚILOR PRACTICE ÎN
DOMENIUL TEHNIC
PROF. ING. HERMAN ANAMARIA
COLEGIUL TEHNIC “IOAN CIORDAŞ” BEIUŞ
Activitatea creatoare este una dintre activitățile omului. Se deosebește de celelalte activități prin
caracteristicile produselor realizate. Produsele realizate în urma activității creatoare întrunesc o serie de
atribute: noutate, utilitate și valoare socială.
Creativitatea este un proces mental și social care implică generarea unor idei sau concepte noi, sau
noi asocieri ale minții creative între idei sau concepte existente. Creativitatea este un concept
multidimensional și se poate manifesta în multiple domenii. Creativitatea presupune imaginație, dar nu se
reduce la procesele imaginative implică inteligență, dar nu orice persoană inteligentă este și creatoare
deoarece presupune motivație și voință.
O persoană creativă are: cunoștințe și deprinderi în domeniul în care activează, capacitatea de a gândi
și de a lucra în mod creativ, motivația intrinsecă de a se implica în activitate. În 1963, R. L. Mooney a
publicat un model conceptual ce integrează patru perspective de identificare a creativității cum ar fi: mediul
(situația creativă), produsul creației, procesul creației, persoana creativă.
Una dintre cerinţele învăţământului actual este de a forma la copii capacitatea de a gândi creator.
Pentru ca elevii să dobândească capacitatea de a fi creativi, ei ar trebui implicaţi în situaţii de învăţare în
care să îşi dezvoltate aceste abilități. Pentru ca profesorii să fie capabili să proiecteze şi să organizeze situaţii
de învăţare adecvate pentru dezvoltarea creativităţii, este nevoie ca ei să cunoască conceptul de creativitate,
modul de manifestare şi de formare a creativităţii, factorii care influenţează pozitiv sau negative
creativitatea. Produsele activității creatoare întrunesc o serie de attribute specifice: originalitate, noutate,
valoare socială și noutate.
Dezvoltarea potențialului creativ uman presupune, în primul rând o optimă interacțiune educativă a
tuturor factorilor de educație care interacționează într-o societate. Sunt necesare acțiuni concentrate în trei
palnuri distinct: individual, social, calitatea vieții. În învățământ o condiție de bază a succesului școlar o
reprezintă creativitatea fiind întâlnită atât în procesul de predare cât și în procesul de evaluare.
În procesul de învățare mai ales în domeniul tehnic pe lângă dezvoltarea abiltăților practice este
necesară și dezvoltarea creativității care sunt în strânsă legătură cu activitatea creatoare a elevului.
Creativitatea este un proces care se desfășoară în timp. Etapele procesului creator sunt: definirea
problemelor, adunarea materialelor, activitatea efectivă de creație. Etapele de aplicare a procesului creative
sunt: etapa orientativă, etapa investigatorie și etapa antrenamentului creator. Procesul creativității se
finalizează prin elaborare. Produsul creativității se exprimă sub formă materială care are originalitate și
utilitate socială. Procedeele utilizate în predarea disciplinelor tehnologice sunt cele imaginative.
Metoda lucrărilor practice ocupă un loc important în sistemul metodelor de instruire. Ele dobândesc
o diversitate şi o importanţă din ce în ce mai mare, este o preocupare în direcţia formării inteligenţei
practice.
Metoda lucrărilor practice constă în executarea de către elevi a diferitelor sarcini practice în scopul
aplicării cunoştinţelor la solutionarea unor probleme practice, tehnice, productive al însuşirii unor
deprinderi de aplicare a teoriei în practică necesare pentru activitatea de învățare.
Prin activităţile practice, copilul pătrunde în lumea reală, ia contact cu materiale naturale, descoperă
că există materiale care aparent nu mai au întrebuinţare, dar că le poate folosi pentru a crea obiecte
decorative care pot contribui la amenajarea spaţiului educaţional.
Primele lucrări practice se execută numai pe baza unor demonstraţii- instructaj oferite de către
profesor.
Activităţile practice dezvoltă copiilor spiritul de observaţie, pentru că obişnuiesc elevul să fie atent la
detalii, să analizeze modalitatea de a lucra astfel se îmbină acţiunea mentală cu cea fizică. Elevul trebuie să
îşi imagineze cum va arăta obiectul pe care doreşte să îl realizeze; se schiţează imaginar obiectul, apoi
imaginaţia prinde o formă concretă prin lucrarea realizată în cadrul activităţii. Activităţile practice activează
toate simţurile, toate funcţiile spiritului inventiv al elevului. Elevul îşi solicită spiritul inventiv atât atunci
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când creează obiecte din imaginaţia sa sau reproduce un model real, cât şi atunci când inventează mijloace
de a ocoli dificultăţile tehnice pe care le întâlneşte în realizarea unui obiect. Un rol important pe care îl au
activităţile practice în dezvoltarea personalităţii elevilor este dezvoltarea imaginaţiei. Tehnicile de lucru
sunt diverse: alegerea materialelor din varietatea de materiale prezentate de către profesor: materiale
necesare pentru executarea lucrărilor practice pentru învățământul profesional și cel liceal în domeniul
tehnic și materiale necesare pentru realizarea unor exponate, machete folosite pentru expoziții și concursuri.
Elevii parcurg un anumit proces tehnologic, demonstrat şi explicat de profesor. În cadrul acestor activități
de dezvoltare a creativității se foloseşte și metoda brainstorming-ului, metodă de dezvoltare a creativităţii
în grup. După ce se anunţă tema, elevii sunt solicitaţi să formuleze idei despre modul în care se poate realiza
tema. Profesorului poate aduce modele de lucrări realizate cu tema respectivă, dar acestea sunt prezentate
doar la începutul activităţii, ca o sugestie a modului de realizare a temei. Elevii trebuie să lucreze activând
propria imaginaţie. În timpul lucrului elevilor le pot fi sugerate unele tehnici de îmbinare a detaliilor şi este
pot să fie lăsaţi să se consulte între ei, în acest fel dezvoltându-se spiritul de cooperare. Metoda lucrărilor
pratictice este binevenită atât pentru elevii de gimnaziu cât și pentru elevii de liceu. Pentru disciplinele
tehnice prin folosirea aceastei metode se concretizează finalitatea anilor de studiu prin produsele realizate.
Aceștea în cadrul unor evenimente desfășurate în școală își pot expune produsele fiind roadele muncii și a
creativității acestora. În urma acestor activități elevii își manifestă dorința de a continua această muncă și
acasă sau în timpul liber. Cu produsele realizate elevii pot realiza expoziții și pot participa la diferite
concursuri atât pe plan local cât și județean. Organizarea expoziţiilor oferă elevilor sentimentul de
satisfacţie a lucrului bine făcut şi, totodată creează posibilitatea de a-şi aprecia mai bine munca lor şi a
colegilor. Aprecierile pozitive ale profesorilor îi stimulează pe toţi elevii în exprimarea liberă a
sentimentelor, a emoţiilor, a trăirilor, prin obiectele realizate. Datoria cadrului didactic să dirijeze şi să
valorifice potențialul creator al fiecărui elev prin stimularea creativității cu teme cât mai variate, în care să
folosească combinaţii de tehnici de lucru şi materiale cât mai diversificate.
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ROLUL EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
AUTOR: HLODEC CRINA MIHAELA
Familia este nucleul în care copilul se formează ca om. Ea reprezintă o instituție sacră, la care iau
parte părinții și copiii, un refugiu în fața singurătății, devenind un spațiu al perpetuării valorilor, cât și al
transmiterii lor din generație în generație. Ea are un rol decisiv în ceea ce privește viitorul social și spiritual
al copilului. Felul în care părinții se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în care copilul se
va raporta la societate.
Părinții trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproșabilă, de integritate și educație
aleasă, fiind formatorii unei generații, ca astfel copiii să-i poata urma avându-i ca model. Direcția spre care
merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se va forma idealul său.
O mare parte dintre cunoștiințele despre natură, societate, deprinderile alimentare și igienice,
atitudinile față de viață, modelele sau obișnuințele de comportament, copiii le datorează educației primite
în mediul familial.
În ceea ce privește dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care își
însușește limbajul.
Volumul, precizia vocabularului și corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de
părinți și de restul familiei în această direcție.
Principala condiție ca un copil să primească o educație corectă o reprezintă capacitatea părinților de
a o face, și în același timp intensitatea și sinceritatea iubirii părinților.
Un copil care nu a primit o educație corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit la
maturitate, sau poate toată viața în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, prin care să se autoeduce.
Atmosfera afectivă din familie are o influență hotărâtoare asupra dezvoltării psihice în mica copilărie.
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 ce nu vreți să imite”.
Zestrea de echilibru relațional și adaptiv pe care copilul o moștenește din tiparul reprezentat de
familia sa este cea mai sigură investiție pe terenul viitoarei lui personalități asigurându-i detenta realizării
de sine și a succesului în general.
Pentru o bună educație a copilului este necesară conlucrarea familiei cu grădinița , iar apoi cu școala.
Premisa de la care trebuie să pornească această colaborare este unitatea, comunicarea, continuitatea și
competența în munca educativă.
Oricare ar fi organizarea sa etnică, religioasă ori politică, familia reprezintă o unitate dinamică,
capabilă de a se adapta tuturor circumstanțelor, lucru care îi permite să evolueze. Din acest motiv, familia
este considerată prima și cea mai importantă “nișă” pentru dezvoltarea și evoluția copilului, datorită
coabitării permanente și dinamicii inter-relaționale a membrilor săi.
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GANDURI DESPRE MAMA
PROF. INV. PREȘC.: HODUȚ TEODORA
G.P.P. NR. 53, ORADEA
”Sunt copil! Așa se spune,
Că eu sunt unic pe lume.
Mama mă iubește mult,
Zâmbet zice că-i aduc!”
Legătura familială este liantul care ține familia unită, în timp ce ea se mărește. Această legătură este
un sentiment de datorie și devotament. Ea are de-a face cu relațiile din cadrul familiei, cu respectul reciproc
în cadrul căminului, cu restricțiile disciplinei, cu siguranța fizică. Cercul familiei este locul unde copilul
învață comportamente sociale alese, acelea de a împărți cu alții și de a ierta, locul unde trebuie să învețe
disciplina și responsabilitatea.
Relațiile din familie se leagă în mod spontan. Odată ce cresc, copiii trebuie să învețe să își respecte
părinții, în mod puțin mai special, mama. Mama! Ce cuvânt înălțător ! Primul nostru cuvânt ! Ce sentiment
de dragoste ne învăluie sufletul și un chip sfânt ne apare în fața ochilor atunci când îl rostim ! O privire
caldă și ocrotitoare ne urmărește fiecare pas al vieții , făcând-o astfel să fie cu sufletul împăcat și cu
siguranța că orice greșeală vom face, va fi imediat îndreptată.
Atunci când ne simțim nesiguri, când ne este frică și nu avem lângă noi ajutor de nădejde, când ne
este foame, când ne este frig, când simțim nevoia ca cineva să ne îngrijească rănile sufletești și trupești,
când avem nevoie de ocrotire și de iubire, când suntem singuri, vrem ca lângă noi să se afle mama ca să ne
ocrotească și să ne ofere ceea ce numai ea poate în modul cel mai sincer și cel mai curat o poate face, cu
multă dragoste. Orice frunză se află ocrotită în copacul ei , orice rază dorește să știe că soarele o are în grijă,
cum orice copil își dorește mama alături.
Mama este ființa căreia îi suntem datori cu un respect profund, căreia îi mulțumim pentru faptul că
ne-a adus pe lume și că alături de Dumnezeu a contribuit la existența noastră, dăruindu-ne cel mai frumos
cadou pe care îl putem primi cu inima deschisă și anume viața. Tot ceea ce avem și tot ceea ce vom avea ,
viitorul, prezentul și trecutul îl datorăm mamei, celui mai bun prieten pe care îl avem alături în clipe grele.
Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt, o carte de povești frumoase, copilăria cu toate tainele ei
sunt strâns legate de aceeași persoană care, descrisă cu ajutorul cuvintelor pare ireală. Ochii ca niște
lumânări sclipitoare, gura ca un trandafir îmbobocit, zâmbetul ca un curcubeu după o ploaie caldă de vara
alcătuiesc figura drăguță a mamei. Copilăria este anotimpul care păstrează mirosul mamei, locul în care eşti
primit cu toată afecţiunea sufletului omenesc.
Orice copil vede în mama lui o ființă măreață, fără de păcat, puternică precum o stâncă în marea
învolburată și totuși, în același timp, o fire blândă, o zână ce a coborât din tărâmul basmelor pentru a fi
alături de noi. Toți copiii își doresc ca de 1 Martie să îi ofere mamei un mărțișor făcut cu mânuțele lui, cu
multă dragoste.
Cu ochii blânzi de căprioară, mama este bucuria ce te înconjoară și chiar dacă uneori e supărată sau
mânioasă, ea este foarte frumoasă. Ea este harnică precum o albină, având mereu grijă de cei din familie.
Chipul mamei ne cheamă la ea, supărarea și neliniștea ne-o alină și de multe ori chiar și bolile ni le vindecă.
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IMPORTANȚA RELAȚIEI ȘCOALĂ- FAMILIE- SOCIETATE ÎN
DEZVOLTAREA COPIILOR
PROF. HORĂTĂU LUMINIȚA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ IOAN BĂNCESCU” ADÂNCATA, SUCEAVA
Familia, şcoala şi societatea sunt cele trei instanţe ce au o contribuţie incontestabilă în educaţia
copilului. Pentru orice persoană familia este un univers inconfundabil de care sunt legate strâns naşterea,
creşterea, formarea şi dezvoltarea personalităţii. Totodată, familia reprezintă mediul în care învaţă să
articuleze primele sunete, să decodifice primele semne şi simboluri ale vieţii. Cu alte cuvinte, familia este
mediul social-afectiv unic în care copilul se pregăteşte pentru confruntarea cu viaţa, cu munca, cu greutăţile
şi obstacolele inerente ascensiunii sale. Aici, în familie se învaţă normele etice, de comportare, se
delimitează binele de rău, dreptul de injust, se formează conduite dezirabile în raport cu modelul normativ
al societăţii. Familia, prin mijloacele sale specifice, afective şi morale furnizează individului informaţii utile
formării şi integrării lui sociale.
Școala a fost dintotdeauna creată ca o instituție structurată astfel încât, în mod sistematic, să asigure
instruirea și educarea tinerei generații dintr-o societate. Susţinerea problematicii şcolare prin parteneriatul
profesor-părinte devine o constituantă de bază în conceptul şcolii de azi. Țelul primordial în pregătirea
reușitei relației relației școală-familie este schimbarea mentalităţii și de ințiativă a părinților. Comunicarea
permanentă şcoală-familie se instituie în interesul copiilor, în beneficiul lor, în scopul randamentului şcolar.
Aşadar, această colaborare şcoală familie, deţine un dublu rol, eficientizarea procesului instructiv-educativ,
dar şi schimbarea mentalităţii părinţilor în sensul responsabilizării şi implicării în programul de rezolvare
a cerinţelor sociale locale. Deşi, nu este un lucru mai puţin ştiut că, în prezent, în unele şcoli din România,
părintele participă doar la şedinţele cu părinţii, interesându-l în principal situaţia şcolară a propriului copil,
sau când primeşte o înştinţare de la cadrul didactic.
În scopul reuşitei şcolare a elevilor devine oportună o relaţie strânsă îndeosebi cu familia, cât şi o
participare a celorlalţi factori implicaţi în educarea elevului. Poziţia familiei ar trebui să fie aceea de
partener implicat într-un proces de dezvoltare, de precizare a drumului şi rolului social pe care îl va alege
copilul.
În contextul relației școală-familie părinții trebuie să accepte o conectare totală la problemele școlii,
ale clasei, sporindu-şi astfel, cunoștințele psihopedagogice. Aceste cunoştinţe le vor fi necesare analizei și
interpretării corecte a potențialului propriului copil, vis-à-vis de cerințele curriculare. Părintele devine,
astfel, capabil în a-și evalua propriul copilul. În funcție de vulnerabilitățile acestuia, pe care le-a descoperit,
părintele îl va susține, îl va îndruma, îl va încuraja, îi va stimula încrederea în sine, îi va doza eforturile de
învățare.
Prin această relaţie de colaborare atât școala cât şi familia fac eforturi comune în scopul creării de
măsuri asiguratorii și metode eficiente pentru o educație de calitate, scopul fiind acela al succesului școlar.
Colaborarea profesor-părinte se focalizează pe interesul educației formative a copiilor. Din această
conlucrare copiii ies câştigători. Educația eficientă susținută prin eforturile conjugate ale dacălilor cu
părinții se regăsește în randamentul școlar și într-o perspectivă benefică în context social.
Familia, școala, comunitatea sunt componente indistructibile ale efortului de definire instructiveducativă a copilului. Instruirea și educația elevului nu sunt integrale fără aportul părinților sau a societăţii.
Părinții au obligația, cel puțin morală, de a asigura instruirea școlară a copilului. Ei trebuie să
influențeze pozitiv participarea elevilor la cursuri, ca ei să-și manifeste interesul pentru noi cunoștințe.
Atitudinea părinților față de școlarizare, accentuând beneficiile ei, devine un factor promotor al motivării
copiilor spre studiu. Participarea părinților la viața socială, școlară le-a dat posibilitatea deja multora să se
convingă de utilitatea învățăturii.
Şcoala trebuie să răspundă progreselor sociologice și psihologice. Orice copil este beneficiar al
dreptului la școlaritate. Aceasta devine factor educativ-instructiv-formativ pentru tânara generație.
Societatea este cea care trebuie să impună acele modificări ce vor susţine până în pânzele albe
integrarea tuturor copiilor într-un program școlar.
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LA MISSIONE EDUCATIVA DELLA FAMIGLIA
HORGA IOANA MARIA, PROFESOR LIMBA ITALIANA,
COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI” BAIA MARE
COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BAIA MARE
In una società in rapida e continua evoluzione con scuole che differiscono sostanzialmente da quelle
dell’inizio secolo, una cosa è rimasta fondamentale: il ruolo centrale che le famiglie giocano nel rendimento
scolastico dei loro figli. Le famiglie continuano a mantenere l'autorità primaria e la responsabilità
dell'educazione dei propri figli. Quando i genitori sono coinvolti, gli studenti ottengono voti migliori,
risultati migliori agli esami, le loro aspirazioni sono più elevate e il loro atteggiamento è più positivo nei
confronti della scuola e dei compiti.
L’istruzione è un processo che dura tutta la vita. In questo processo intervengono anche degli errori.
Uno degli errori più comuni commessi dai genitori è che non trattano i figli come individui. Non accettare
i bambini come individui può anche indurre i genitori a trovare i comportamenti dei loro figli strani e
sbagliati anche se non lo sono.
Altri errori degni di essere menzionati sarebbero:
• Essere eccessivamente ansiosi e vedere il mondo esterno come una minaccia continua per il
bambino influisce negativamente sul suo sviluppo sociale. In particolare, impedire la socializzazione del
bambino pensando che la cerchia degli amici sarà danneggiata può far sì che il bambino diventi una persona
poco portata per la mondanità, la socializzazione, una persona introversa che trova soddisfazione negli
studi.
• I genitori, che non sono stati in grado di realizzare i loro sogni, desiderano che iloro figli realizzino
quei sogni e questo è di per sé un enorme errore. I bambini sono individui e i loro interessi dovrebbero
essere esplorati e dovrebbero essere fornite indicazioni sane.
• Non è corretto confrontare i bambini con amici/coetanei. Se si vuole fare un confronto, lo si
dovrebbe fare solo per valutare se tutto è in ordine.
• Infine, uno dei più grandi errori è che i membri della famiglia non si mettono in discussione nei
fallimenti.
Già che ho presentato alcuni degli errori più comuni, sarebbe giusto a questo punto indicare anche
alcune azioni corrette che dovrebbero prevalere nell’educazione del bambino.
• Lo sviluppo psicosociale dei bambini dovrebbe essere seguito e informato.
Secondo la teoria dello sviluppo psicosociale di Erickson, ogni età ha obiettivi di sviluppo e conflitti
di sviluppo. Erickson, che divide la vita umana in 8 fasi in termini di sviluppo psicosociale, sostiene che i
conflitti devono essere risolti con successo in ogni fase.
• Il bambino dovrebbe essere in grado di vivere la sua infanzia. Approcci come "Sei un adulto ora,
sei un uomo e non sei un bambino!" non sono educativi, ma sono frustranti. I bambini dovrebbero giocare,
muoversi, fare piccole goffaggine, toccare la pietra per terra, sporcare le mani e i vestiti e vivere la loro
infanzia.
• Fornire un ambiente familiare pacifico al bambino influisce in modo significativo sia sulla vita
educativa che sullo sviluppo della personalità. È necessario non discutere con il bambino o esercitare
violenza fisica o emotiva.
• È importante sottolineare l'importanza della comunicazione nello sviluppo del bambino. Più è
sviluppata la capacità dei membri della famiglia di capirsi, di interpretare i loro comportamenti, di percepire
i loro desideri e aspettative, più si svilupperà la capacità di comunicazione del bambino. Le capacità di
comunicazione non sono solo nell'istruzione accademica; è un'abilità importante che dà a un individuo un
vantaggio in ogni aspetto della vita.
Come conclusione si potrebbe affermare che l'educazione e la famiglia sono fondamentali per la
corretta formazione della personalità del bambino e, più avanti, per la sua preparazione per condurre una
vita indipendente. L'attenzione deve essere posta sulla famiglia nel suo insieme, i bambini dovrebbero
essere coinvolti, i problemi si dovrebbero risolvere insieme. I figli dovrebbero essere stimolati dai genitori,
lodati, vantati e premiati per il modo in cui si comportano o fanno i compiti. In questo modo si creerà e
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rafforzerà una migliore comunicazione tra genitori e figli che porterà a rispetto reciproco, a vicinanza tra
tutti i membri della famiglia, a un futuro sereno per i figli.
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAȚIA COPILULUI
INSTRUCTOR DE EDUCATIE HORVAT ELENA
C.S.E.I. „SF. ANDREI” GURA-HUMORULUI
Rolul educației realizate in familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază si competențe sociale
in primii ani, ulterior copii fiind preluați de către grădiniță, scoală, pentru instruirea didactică.
Familia reprezintă locul in care copilul se dezvoltă si învață in mod constient o serie de abilități si
responsabilități. Dezvoltarea copilului are nevoie de experiențe care să îl stimuleze in acțiunea sa de
învațare.
Copilul trebuie încurajat si apreciat. Copii care sunt stimulați adecvat fac progrese uimitoare într-o
perioadă scurtă de timp.
În primi 7 ani de viață copilul poate învața mai mult decât în oricare altă perioadă.Învățarea este mai
ușoară când copilul este motivat, simte plăcere si interes pentru ceea ce învață,arata afecțiune și simpatie
pentru persoana de la care învață, că este prețuit,iubit,respectat și protejat.Raporturile dintre părinți si copii
sunt raporturi educative,cu repercusiuni asupra formării lor.Atitudinile,comportamentul nostru,vorbele
noastre ale parinților, influentează atitudinile, modul si comportamentul copilului in general.
În creșterea și educarea copilului ambii părinți sunt implicați, însă mama este factorul determinant
care ghidează și definește dezvoltarea biologică și socială a copilului. Relația dintre mamă și copil are ca
fundament sentimentul matern la care se adaugă factorii psihologici, educaționali și cultural-tradiționali.
Expresia „Cei 7 ani de-acasă” este des întâlnită. Un copil educat,bine crescut,care și-a însușit normele
unui comportament civilizat,adaptat regulilor societații este un copil care cunoaste normele bunelor
maniere.Ne referim la educația primită de la parinți inainte ca acesta să meargă la școală.
Regula celor 7 ani de acasă reprezintă un cumul de experiențe frumoase, petrecute alaturi de cei
dragi. Afecțiunea si dragostea părintească sunt elemente-cheie pentru deprinderea unui comportament
civilizat.
În ceea ce priveste acțiunea educativă a familiei, ea este eficientă numai atunci cand scopul devine
unul cu cel al școlii, atunci când între acești doi factori există o concordantă, când obiectivele urmarite de
acestea se subordonează idealului social si educațional.
În educarea copilului,părinții,școala si societatea sunt mijloacele cele mai importante.
De multe ori școala este familia copilului.Personalul didactic(profesori,instructori de
educatie,educatori,pedagogi),trebuie sa dezvolte la copil tot ceea ce nu a învățat de la familie, să
răspândească în jurul său dragoste, bunătate, blândete, respect, admirație, sinceritate, puritate, cinste, calm
față de elevii săi. El are menirea de a educa, de a le oferi o bogată învățătură sufletească, de a fi modelul
copiilor. Punem mai puțin accentul pe instruirea elevilor și mai mult pe construirea competențelor cognitive,
fizice, atitudinale, emoționale și sociale ale copiilor.
Astfel, integrăm în procesul didactic multe componente spontane, cum ar fi învățarea prin descoperire,
jocul, curriculumul la alegere, lucrul în echipă, experimentele etc. Să fii un astfel de profesor implică mult
curaj, o pregătire aparte și o perfecționare continuă, însă rezultatele obținute sunt excepționale.
Pentru elevi, un cadru didactic nu este doar o persoană care îi oferă noi cunoștințe, ci și o mamă
căreia îi poate încredința experiențele și secretele sale. Prin urmare, cunoașterea psihologiei copiilor este
atât de importantă în munca noastră grea. Abilitatea de a empatiza cu copilul, de a fi mereu gata să-l ajute
să depășească frica de dificultăți, să susțină dorința de a învăța lucruri noi.
Prin implicarea în activități extraşcolare, în activități de voluntariat, elevul poate cunoaşte situații
diferite, poate descoperi lumea din jurul său altfel decât din cărți, filme sau prezentări făcute de alții, se
poate autodescoperi, devenind mai sensibil, mai receptiv şi astfel mai bine pregătit pentru viață.
Dincolo de zidurile şcolii, în interiorul ei, se află o familie.Această familie este constituită din clase,
adică familii mai mici, formate din cadre didactice şi elevi, iar relatia profesor – elev o consider ca o relatie
părinte – copil.
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MISIUNEA EDUCATIVĂ A FAMILIEI
PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR: HOSSU DIANA
UNITATEA DE ÎNV.: LICEUL GRECO-CATOLIC ”IULIU MANIU”
LOCALITATE/JUDEȚ: ORADEA, BIHOR
Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica, poate fi
modificat de condiţiile de mediu. Putem compara acest dat cu un kit de construcţie, în care ai materialul de
bază şi o serie de modele ce pot fi realizate cu acest material. De-a lungul vieţii, fiecare persoană se
construieşte pe sine şi este, la rândul ei, modelată de mediul social în care se dezvoltă. Această construcţie
şi dezvoltare a personalităţii unui om nu este un scop în sine ci este o condiţie a realizării acelei misiuni
unice cu care se naşte fiecare din noi.
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică și de construcție a
personalității și inteligențelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane este familia, școala, prietenii și colegii, modelele și valorile sociale și imaginea despre lume, ca
ansamblu, care ajunge la conștiința persoanei prin intermediul culturii și diferitelor medii de informații la
care are acces.
Familia este unul din cele mai importante elemente care contribuie la dezvoltarea unei persoane și la
starea ei de sănătate. Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. Omul, creat după
chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este în mare măsură dependentă de îngrijirea părintească încă de la
naștere și încă pentru mulți ani. Urmând exemplul Sfintei Familii, părinții sunt colaboratorii providenței
iubitoare a lui Dumnezeu pentru a conduce la maturitate copilul care le-a fost încredințat, pentru a o însoți
și încuraja din copilărie până la vârsta adultă.
În primii ani de viață, copilul continuă să asimileze informații la întâmplare, ca un burete, dar fără a
avea discernământul și orientarea pe care trebuie să i-o dea părinții – lumea din jurul lui îi oferă informații
contradictorii, devenind greu de înțeles și uneori amenițătoare. Copilul crește ca o buruiană, procesele lui
de gândire sunt haotice și apelează la instinctele primare de supraviețuire, pentru a se descurca și a face față
cerințelor.
Procesul educării morale a copilului este de lungă durată, deși începe, încă din familie. Deprinderile
de comportare civilizată, atitudinile copilului față de alții exprimă de fapt atmosfera în care el a fost crescut,
sfaturile și îndemnurile pe care le-a primit de la părinți, exemplul perosnal pe care i l-au dat prin atitudinile
și faptele lor de conduită. Unii părinți nu înțeleg că adesea copilul este incorect nu pentru că ar vrea să se
abată de la reguli, ci pentru că nu știe cum trebuie să se comporte, nu dispune de experiența morală necesară.
Părinții sunt cei care trebuie să le spună copiilor ceea ce este bine și ce este rău și de ce, ce e drept și
ce e nedrept, ce e frumos și ce e urât în comportamente și ar trebui să constituie exemple demne de urmat.
Ceea ce învață în familie trebuie să îl ajute pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului său și a
celor din jur.
Pe măsură ce copiii cresc, lecțiile emoționale pentru care sunt pregătiți și de care au nevoie, se
modifică. Lecțiile de empatie încep din prima copilărie cu părinții care se adaptează sentimentelor copilului
lor. Chiar dacă unele aptitudini emoționale sunt întărite de educatori, prieteni, de-a lungul anilor, părinții
își pot ajuta cel mai mult copiii, deprinzându-i cu toate formele de inteligență emoțională: să învețe să
recunoască, să-și stăpânească și să-și domolească sentimentele; să aibă o reacție de empatie, să știe cum să
trateze sentimentele ce apar în cadrul relațiilor interumane.
Familia are un rol deosebit de important în dezvoltarea copilului, nu numai în primii ani de viață, ci
și pe parcursul întregii perioade școlare, până la intrarea în viața adultă. Există mulți factori care pot conduce
la apariția unor probleme în dezvolatrea armonioasă a copilului, si din nefericire, nu toate familiile pot fi
considerate un mediu propice pentru creșterea unui copil.
În educarea copilului, un rol foarte mare îl mai are și stabilirea unor relații juste între membrii familiei.
Ceea ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciprocă dintre toți membrii
familiei, dragostea părintească rațională pentru copii, consecvența și unitatea cerințelor pe care le
formulează părinții față de copii. Experiența educației în familie arată că acolo unde copiii sunt scutiți de
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orice fel de griji și eforturi, devin egoiști, nu-și iubesc cu adevărat părinții, se înstrăinează de ei și nu oferă
ajutor atunci când se întâmplă să treacă prin unele încercări.
Părinții sunt datori să-i găsească copilului tovarăși de aceeași vârstă cu el. Copiii cresc sănătos sub
aspectul intelectual şi moral şi se dezvoltă în colectiv și prin colectivul de copii, experimentând bucuriile
vieții.
Bibliografie:
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ROLUL EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR ADINA LUCIANA HRELESCU-ROȘU
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului. Atmosfera caldă şi de înţelegere în
familie reconfortează şi creează climatul necesar pentru munca intelectuală a şcolarului. Implicarea
înseamnă de asemenea ca părintele să joace un rol activ în educaţia copilului. Orice copil are dreptul la
educație și la învățământ.
În educarea ,,puiului de om”, părinții , educatorii, școala și societatea, în general, sunt mijloace
importante de educație și instrucție.
Printre problemele importante ale învățămantului în aceasta etapa de schimbare si modernizare
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc
privilegiat. Familia, prima școală a vieții este cea care oferă copiilor primele cunoștinte, primele deprinderi,
dar și primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
Ca veriga primă a sistemului educativ, familia are responsabilități clare și diverse.
Intrebarea care se pune este ,dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților
educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ.
Realitatea ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent
responsabilitățile educative față de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vieții zilnice, minimalizand rolul de
factor educativ. Alte familii, deși doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor le lipsesc pregatirea
psihopedagogică, experiența.
Factorii care influentează azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media. Parinții trebuie să-și întărească fundamentarea
relațiilor pe baza dragostei lor față de proprii copii și pe dorinta lor ca acestia să aiba performanțe și succes
în viață. Aceasta nu se poate realiza dacă parinții nu cunosc personalitatea propriului copil. Educația
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.
In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.
Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.
Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor și implicatiile lor în
formarea profilului moral al copilului.
,,Familia severa”-în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitate și
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,,găștile “ și ,,bandele”
de minori. Mai gravă este situatia cand parinții sunt împartiti în ,,tabere”:unul sever si unul indulgent.
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici
un parinte pentru copilul sau.
,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va
fi neajutorat , un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de
scoala sau mai tarziu la locul de munca.
,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod
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si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu
a judecatorului.
,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi.
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la
invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.
Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si
strictetea ) toate însă cu masura și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formarii umane.
Un proverb spune :,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia
bună, căzută la timpul potrivit, înviorează campul”

BIBLIOGRAFIE:
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CEI ȘAPTE ANI DE-ACASA
PROF. INV. PRIMAR HRUBAN SANDA
ȘCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE TITULESCU”, CLUJ-NAPOCA
Politeţea și buna purtare a copilului reprezintă oglinda familiei. Când spunem că un copil are cei șapte
ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună: ,,Mulţumesc!” ,,, Te rog!”,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 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. Educaţia, bunele maniere,
regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Cei şapte ani de acasă sunt vitali pentru
copil în primul rând, pentru părinţi şi societate, în al doilea rând.
Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să scrie, să citească şi să devină un bun exemplu la
şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intellectual-cognitivă etc.
Cei şapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.
Educaţia primită în cei şapte ani de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi
părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite
copilului.
În cei șapte ani de acasă copilul poate învăța: deprinderi de autoservire, de ordine și igienă; deprinderi
de curățenie și exprimarea propriilor nevoi, deprinderi de exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor
atât pozitive, cât și negative; bune maniere și comportament, limbaj corect transmis (fără greșeli de
pronunție, topică ori dezacord dintre părțile de vorbire; modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la
diverse provocări ale mediului înconjurător; consecvența în realizarea unei sarcini; concentrarea atenției;
perseverența în realizarea uneri sarcini; alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva..
Exemplele bune din viața familială vor influența în mare măsură comportarea psihică a copilului.
Un loc important în educarea copilului o au jocurile și jucăriile. Adulții trebuie să vegheze ca jucăriile
să fie întreținute în condiții bune de către copii să nu admită stricarea lor. Ruperea sau murdărirea lor sunt
atitudini care pot obișnui copilul cu dezordinea și lipsa de igienă. În jocurile colective nu trebuiesc admise
certurile, purtarea nedisciplinată și expresiile urâte între copii. Important este să se favorizeze jocurile în
care copilul poate avea un rol civilizat.
Unele din însușirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții, cum ar fi:
spiritul de competiție, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc. Iar altele
influențează dezvoltarea de mai târziu.
Pentru formarea „celor șapte ani de acasă” exemplele (bune) sunt mai folositoare decât discursurile
sterpe. Înainte de a judeca o persoană și de a-i pune o etichetă, gândiți-vă ceva mai mult la ceea ce se
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalți.
Rolul părinţilor este centrat atât asupra dezvoltării personalităţii cât şi asupra dezvoltării sociale, ca
părţi ale unui întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi al societăţii
asupra copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor
posibilitatea unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la
reacţii adecvate în diferite situaţii.
Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere sentimentul de siguranţă,
stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce coerenţă, disciplină în planul
mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă sănătos.
Bibliografie
Jean Piaget, Bärbel Inhelder, Psihologia copilului, Editura Cartier, 2011
Negovan, V., Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2003
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROFESOR INV. PRESCOLAR: IACOB ALEXANDRA
SCOALA GIMNAZIALA „ELENA CUZA”
GRADINITA P.P. „VERONICA FILIP”
PIATRA NEAMT, JUDETUL NEAMT
Familia, in orice societate , joaca cel mai important rol in formarea si socializarea copilului , deoarece
ea reprezinta cadrul fundamental in interiorul caruia sunt satisfacute nevoile fiziologice si sociale si
implinite etapele intregului sau ciclu de crestere .
Cei 7 ani de acasă sunt foarte importanti pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin
comportament, prin limbajul pe care-l utilizează , prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de
bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori mama este prea „blanda” la anumite situaţii,
iar tata este prea sobru . Copilul, însă, nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri total
diferete in anumite situatii .
În acest sens, codul bunelor maniere vine în ajutor parintilor , atenţionând 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 cu precizie de 90%. La o varsta frageda este foarte buna si folosita puterea exemplului,
copilul imita tot cea ce vede in familie.
Pentru ca un copil să deprindă aceste reguli mult mai ușor, trebuie să fie explicate pe etape. Dacă
micuţul vă cere o jucărie, obişnuiţi-l să spună, printre primele cuvinte, formulele de politeţe: „te rog”,
„poftim”, „mulţumesc”. De asemenea, aduceţi-i cât mai multe exemple concrete, de preferat în momentele
în care încalcă vreo normă de bună purtare şi aşa insistaţi până acestea vor deveni o obişnuinţă.
Totodată, urmaţi şi aceste sfaturi utile:
- Aveţi grijă cum vorbiţi în preajma copiilor, deoarece ei adoptă acelaşi limbaj ca adulţii.
- Spuneţi-le copiilor să se adreseze adulţilor cu un anumit grad de formalitate, precum „doamnă” sau
„domnule”, cu excepţia cazurilor în care cei mari îi roagă să le spună altfel.
- Învăţaţi-i cum să salute sau să se prezinte corect, cum să se comporte în public şi de ce nu este bine
să întrerupă o discuţie.
- Felicitaţi copiii de fiecare dată când fac un lucru bun, când respectă anumite reguli, pentru că în
acest mod vor reţine mult mai repede.
Am certitudinea că după ce veţi vedea primele rezultate pozitive la copiii dvs., dar şi admiraţia celor
din jur, toate momentele grele vor rămâne doar amintiri. Şi vă îndemn să fiţi răbdători şi optimiști şi să vă
amintiţi cât mai des de vechiul proverb „repetiţia este mama învăţăturii”.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE. PARTENERIATUL ȘCOALĂFAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR IULIANA IACOB
LICEUL TEHNOLOGIC ”ION CREANGA” – PIPIRIG,
ȘCOALA GIMNAZIALA BOBOIEȘTI
Din punct de vedere juridic, parteneriatul este definit ca fiind o înţelegere legală în care partenerii
definesc împreună scopul general al parteneriatului şi presupune colaborarea strânsă şi combinarea
avantajelor specifice pentru ambii parteneneri.
Din punctul de vedere al beneficiilor aduse de parteneriat, acesta poate fi definit ca o modalitate
eficientă în realizarea reformei managementului, prin schimbarea modului în care sunt abordate problemele
publice, astfel încât soluţionarea lor să devină fezabilă prin parteneriat.
Parteneriatul poate fi o soluţie pentru alocarea şi folosirea resurselor locale, la nivel comunitar, pentru
atragerea altor resurse, în vederea rezolvării problemelor comunităţii.
Ideea de parteneriat între şcoală şi familie trebuie să se bazeze pe principiul complementarităţii
serviciilor oferite de parteneri.
Construirea parteneriatului este un proces deliberat ce implică adoptarea unui management bazat pe
colaborare, comunicare şi acceptarea diversităţii, responsabilizarea partenerilor şi implicarea reciprocă.
Şcoala, alături de alte instituţii care funcţionează în comunitate este direct influenţată de nivelul de
dezvoltare comunitară. Dezvoltarea comunitară urmăreşte astfel promovarea „binelui comun” încurajează
sentimentul de apartenenţă al individului la aceasta şi-l face responsabil de dezvoltarea ei. Din această
perspectivă, dezvoltarea comunitară poate fi definită ca un proces social prin care indivizii dintr-o
comunitate se adaptează tot mai bine la aspectele specifice ale unei lumi în permanentă schimbare.
O colaborare eficientă a școlii cu familia vizează:crearea unei bune relații de comunicare și implicare,
cooperarea partenerilor în rezolvarea unor probleme care le afectează existenţa; părinții și cadrele didactice
sunt cei care îşi asumă responsabilităţi pentru dezvoltarea armonioasă a școlarilor
Relaţia şcoală-familie poate fi înfluențată de factoriprecum.:
- mediul social al comunităţii din care fac parte (urban, rural, aşezare geografică etc.);
- gradul de cultură, nivelul studiilor populaţiei din comunitate care influenţează şi viaţa şcolii;
- profesiile dominante din societate, care pot deveni modele pentru copii şi pot influenţa orientarea
şcolară şi profesională;
- percepţia şcolii în comunitate;
Şcoala trebuie să fie deschisă la nevoileșcolarului, să identifice acele domenii în care poate dezvolta
parteneriate cu familia: alternative de petrecere a timpului liber pentru copii şi tineri, activităţi de educaţie
rutieră, educaţie pentru sănătate, ajutorarea vârstnicilor, a familiilor sărace etc. O şcoală dezvoltată este
aceea care răspunde unei game cât mai largi de nevoi ale beneficiarilor săi, este deschisă la parteneriate, cu
oameni pregătiţi şi motivate.
Tipuri de activități desfășurate în cadrul parteneriatelor cu familia privind participarea activă a
familiei:
• Bogăţiile toamnei -Activitate practic – gospodărească (Salata de fructe)
• ”Ne pregătim pentru sărbătorile de iarnă”- Activitate practică – confecționare de ornamente de
Crăciun pentru decorarea sălii de grupă și locuinței copiilor
• ”Împreună ne jucăm cu zăpada”- Jocuri de mișcare în aer liber, construirea de oameni de zăpadă
• ”Pictăm iarna”- Activitate artistico – plastică
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• ”Confecționăm mărțișoare pentru cei dragi”-Activitate practică – confecționare de mărțișoare
• Aplicarea de chestionare pentru identificarea opțiunilor părinților grupei în ceea ce privește
activitățile ce urmează a fi desfășurate în cadrual altor programe de activități extracurriculare
• ”În așteptarea iepurașului de Paște”-Activități creative – pictură pe sticlă, pe figurine de ipsos,
confecționare de felicitări, tablouri, etc.
• ”Primăvara în natură”- Plimbare în aer liber, observarea caracteristicilor anotimpului primăvara

Bibliografie:
Pescaru B., Parteneriat în educație, familie-școală-comunitate, București, Editura Aramis, 2004
Rădulescu E. Țârcă, A., Școala și comunitatea. Ghid pentru profesori. București, Editura Humanitas
Educațional
Zmău I., Școala și comunitatea, împreună pentru o cetățenie responsabilă, Iași, Editura Pim
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI
PROF. IRINA – GHIZELA IAKAB
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 MEDIAȘ, JUD.SIBIU
Familia este prima instituţie care se ocupă de educarea copilului, iar de calitatea acestei educaţii
depinde adeseori evoluţia ulterioară a individului. ”A fi părinte nu este o abilitate naturală. Este un proces
de învăţare continuă, care presupune timp, răbdare, şi dezvoltarea continuă a abilităţilor” spunea Charles
Scahfer.
Copilul are nu numai nevoia, ci şi dreptul la dragoste şi ocrotire, la disciplinare şi la obţinerea treptată
a independenţei, la relaţii care să-i garanteze siguranţa şi dezvoltarea fizică, psihică şi morală, la dezvoltarea
personalităţii, la înţelegere şi toleranţă. El nu hotăreşte nici climatul familiei, nici autoritatea părinţilor, nici
valorile în spiritul cărora aceştia îl formează. Copilul îşi impune, în măsura în care i se permite, dorinţele
şi pretenţiile, se mişcă şi evoluează într-un cadru stabilit şi impus de părinţi.
Familia este grupul în care exersează comportamente sociale şi se descoperă pe sine, familia oferă un
climat de siguranţă afectivă, necesar dezvoltării personalităţii. 1
Copilul nu este decât un candidat la umanitate. Familia îi propune şi îi impune în acelaşi timp căile şi
modalităţile de realizare a naturii sale umane. Copilul se va “umaniza” în funcţie de relaţiile social-afective
şi de formele de cultură pe care i le prezintă mediul familial. Tot familia, este cea care îi propune copilului
şi “modelele comportamentale umane” pe care le va imita şi de care, în acelaşi timp, se va diferenţia,
devenind treptat o personalitate.
N. Mitrofan sintetizează funcţiile educative ale familiei, astfel:
 funcţia instituţional formativă, realizată prin influenţe directe (răspunsuri, explicaţii) şi indirecte
(ex.copierea de către copil a rolurilor pe care le regăseşte în familie);
 funcţia psiho-morală, realizată prin modele de conduită oferite de către părinţi;
 funcţia socio-integrativă, realizată prin implicarea copiilor în activitatea familială, prin acordarea
autonomiei de acţiune;
 funcţia cultural-integrativă, prin implicarea copiilor în viaţa culturală a familiei. 2
Educarea copilului este un fenomen complex, dificil, pentru că are în vedere
persoana educată şi persoana care educă; în special părintele, pentru a obţine rezultate bune în munca
sa, este de dorit să probeze consecvenţă, înţelegere, autocontrol.
Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderile igienice,
de alimentaţie sănătoasă). Tot în familie copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului,
corectitudinea exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia interacţioneză şi îi
solicită pe copii. Aportul familiei este important şi în ceea ce priveşte educarea estetică a copilului. Părinţii
sunt cei care realizează contactul copilului cu mediul înconjurător, cu viaţa socială (tradiţii, obiceiuri).
Rolul tatălui şi al mamei constă, mai ales în a reprezenta pentru copil un model prin metodele
educaţionale pe care le promovează într-un climat socio-afectiv tonifiant şi coerent, astfel încât să constituie
un suport necesar pentru integrarea socială.
Ca fiinţă unică şi irepetabilă, copilului trebuie să i se accepte caracteristicile individuale, atât cele
fizice cât şi cele psihice, iar datoria familiei constă în a le modela pozitiv. De asemenea, trebuie să i se dea
posibilitatea de a acţiona şi de a dobândi experienţă personală, având asigurată şi o anumită arie de libertare.
Copilul are nevoie să ştie foarte clar ce este permis şi ce este interzis, ce este bine şi ce este rău, şi aceasta
încă înainte de a putea lua singur hotărâri.
Într-un mediu educativ familial optim dezvoltării unei personalităţi echilibrate, cerinţele rezonabile
ale copilului sunt îndeplinite, cerinţele rezonabile ale părinţilor sunt ferme iar între promisiuni şi interdicţii
există echilibru. Un stil educativ autorizat îmbină controlul sistematic cu sprijinul parental. Părinţii
formulează reguli şi controlează respectarea lor, dar nu le impun, sunt deschişi la schimburile verbale cu

1
2

Macavei, E., Familia şi casa de copii, p.28-32
Mitrofan, I., Mitrofan, N., Familia de la A la Z. Mic dicţionar al vieţii de familie, p. 76
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copiii, exlicându-le raţiunile pentru care trebuie să respecte reguli şi situaţiile în care se aplică, stimulând
totodată autonomia lor de gândire. 3
Dacă copilul nu a fost bine educat, dacă s-a neglijat ceva, atunci multe vor trebui refăcute, îndreptate.
Această muncă de îndreptare este dificilă. Cerinţele educative, modalităţile neadecvate de educaţie pot face
copilul să alunece pe panta delicvenţei.
Bibliografie
1.Macavei, E., (1989), Familia şi casa de copii, Editura Litera, Bucureşti;
2. Mitrofan, I., Mitrofan, N., (1991), Familia de la A la Z.Mic dicţionar al vieţii de familie, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti;
3. Vrăşmaş, E., (1999), Educaţia copilului preşcolar - Elemente de pedagogie la vârsta timpurie,
Editura Pro Humanitate Bucureşti.

3

Vrăşmaş, E., Educaţia copilului preşcolar-Elemente de pedagogie la vârsta timpurie, p.204
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IMPORTANŢA CUNOAŞTERII UNIVERSULUI FAMILIAL AL ELEVILOR
PROF. IANCU MARIA,
LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE
Şcoala a avut şi are un rol primordial în colaborarea cu părinţii copiilor pentru asigurarea educaţiei
acestora. Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, comunitatea locală, întreaga
societate şi colaborarea între ele este absolut necesară.
Consonanța colaborării este o primă cerinţă înţelegând prin ea nu numai unitatea de vederi, ci cum
este şi firesc, unitatea de atitudini faţă de cel educat. Este vorba de o dublă concordanţă: între şcoală şi
familie, între membrii familiei. Dirigintele/ învățătorul este cel care trebuie să cunoască ce relaţii există în
sânul familiei şi mai precis să-i cunoască bine pe părinţi pentru a putea îndeplini rolul de educator ,,al
educatorilor’’. Numai atunci când el va cunoaşte cu precizie universul familial al elevilor săi va putea să
ferească elevul de influenţa nefastă a unor părinţi ce nu-şi merită numele de părinte. Această misiune nu
este uşor de îndeplinit pentru că există diferite tipuri de părinţi: indulgent, autoritar, indiferent, protector şi
democratic.
 Indulgent
Acest tip de părinte îi permite copilului să se manifeste cum vrea el, fără a-i impune prea multe
restricţii. Se consultă cu el când ia o decizie, îi dă libertate de exprimare, manifestă interes faţă de tot ce
face copilul, iar cazurile în care îl pedepseşte sunt foarte rare. Această atitudine îi permite copilului să aibă
o personalitate distinctă, marcantă, originală, îi dezvoltă capacitatea de a lua decizii şi îi dezvoltă
creativitatea.
Pe de altă parte, copilului crescut într-o manieră indulgentă, îi va fi greu să înţeleagă rolul limitelor,
al regulilor şi să ţină cont de ele atunci când situaţia o va cere; de aceea pentru foarte mulţi adulţi, el este
un copil obraznic sau chiar un ,,copil problemă”.
 Autoritar
Părintele care adoptă stilul autoritar se caracterizează prin faptul că îi cere copilului să respecte cu
stricteţe, fără să comenteze, regulile impuse şi la cea mai mică greşeală este pedepsit. Intenţia copilului de
a-şi manifesta independenţa este interpretată ca pe o formă de răzvrătire, fapt ce reprezintă o sursă
importantă a conflictelor părinte-copil. Stilul autoritar al părintelui îl învaţă pe copil să devină ordonat,
disciplinat, respectuos, îi dezvoltă simţul critic, îl învaţă să devină perfecţionist.
Din păcate adoptarea acestui stil parental atrage după sine numeroase dezavantaje. Copilul crescut
în acest mod va învăţa foarte greu să devină maleabil, sensibil la dorinţele altora. El va fi neiertător cu cei
care greşesc. De asemenea, acest copil va întâmpina dificultăţi în realizarea unei comunicări eficiente, va
fi lipsit de iniţiativă, de curaj şi veşnic nemulţumit, deoarece se teme în permanenţă că ar putea greşi.
 Indiferent
Un părinte indiferent neglijează copilul, nu este preocupat de realizările lui şi nici nu manifestă trăiri
emoţionale pozitive pentru el. Copilul al cărui părinte se manifestă indiferent, învaţă că părerea lui nu
contează prea mult, se simte lipsit de importanţă şi uneori absolvit de orice responsabilitate. El va deveni
timorat şi va avea un complex de inferioritate. Acest tip de copil se va baza doar pe experienţa lui, va fi mai
rezistent la greutăţile vieţii.
Din cauza lipsei de afecţiune, copilul va fi mai rigid, mai insensibil, mai apatic. Unii îl vor considera
un copil „fără suflet”, „de gheaţă”.
 Protector
Aparent acest tip de părinte pare a fi un model. El este extrem de atent la nevoile copilului şi se
dedică cu toată fiinţa lui meseriei de părinte. Îi oferă copilului în permanenţă securitate, sprijin şi protecţie.
Are grijă să-şi înveţe copilul să fie precaut şi rezervat faţă de tot ce vine din afara familiei.
Din păcate, uneori protecţia acordată copilului este exagerată, părinţii devin veşnic îngrijoraţi, văd
pericole la fiecare colţ de stradă. Atunci când apare o problemă se grăbesc să caute vinovaţi, intră în panică,
se ,,consumă”.
Dezavantajele pe care le atrage acest stil parental sunt numeroase. Când este mic, copilul are stări de
frică nejustificate. O dată cu trecerea timpului, copilul se va simţi ,,sufocat” şi va manifesta tendinţa de a
se îndepărta de părinţi. El găseşte că este dificil să comunice direct cu părintele despre anumite probleme
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personale, de temă că acesta nu-l va înţelege şi se va îngrijora. În acest fel, copilul va învăţa să ascundă
informaţia, va avea o viaţă secretă, personală, nebănuită de părinte.
 Democratic
Părintele care se comportă democratic are în vedere întotdeauna ca drepturile copilului să fie
respectate, fără a omite stabilirea unor reguli care să fie aplicate consecvent şi urmate de toţi membrii
familiei. Prin urmare, părintele care îmbrăţişează stilul 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 înveţe reguli şi să
îndeplinească sarcinile care i se dau. Părintele este şi destul de protector pentru a-i oferi copilului securitatea
şi sprijinul de care are nevoie. El este de asemenea şi suficient de înţelegător şi încrezător în capacitatea
copilului de a lua unele decizii personale, îl încurajează să fie independent, îi respectă opiniile, interesele
şi personalitatea. Manifestă căldură faţă de copil, îl apreciază.
Ca urmare a acestor atitudini parentale, copilul îşi va dezvolta un echilibru emoţional care va sta la
baza dezvoltării armonioase a personalităţii sale, va putea comunica eficient cu cei din jur, va manifesta
creativitate, iniţiativă, autonomie personală. Respectul pentru om, cultivat de stilul democratic, îl va învăţa
pe copil să îi respecte pe alţii, să ia în considerare opinia celorlalţi, să accepte observaţii, având totodată
curajul să-şi exprime punctul de vedere.
Cu toate că în aparenţă stilul democratic are multe avantaje, este bine de menţionat faptul că un copil
crescut în acest mod se va adapta cu greu unui stil autoritar pe care îl poate întâlni la şcoală, în grupul de
prieteni, în armată, la locul de muncă. El ar putea fi considerat „bleg” pentru că nu execută prompt sarcinile
care i se dau sau dimpotrivă, impertinent pentru că ,,discută” ordinile.
Cunoştinţele legate de familiile elevilor pe care le acumulează dirigintele / învăţătorul vor putea fi
adunate atunci şi numai atunci când între familie şi cadru didactic există o permanentă colaborare bazată
pe încredere, respect, stimă, cointeresare în obţinerea eficienţei maxime în educaţia copilului.
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EDUCAȚIA COPIILOR ÎN PRIMII ȘAPTE ANI DE VIAȚĂ
PROFESOR- EDUCATOR, IANI CRISTINA
ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA ,,CONSTANTIN PUFAN” GALAȚI
,, Familia este prima unitate cu care copii au contact continuu și primul context în care se dezvoltă
pattern-urile socializării. Ea este o lume cu care nimic nu se poate compara și, astfel, cel mai important
agent al socializării”. (Elkin Handel în cartea „Copilul și Societatea”)
Educația este o preocupare a întregii societăți prin valorificarea optimă a resurselor sale materiale și
umane. La realizarea educației contribuie familia, mediul social, școala, biserica, instituțiile culturale, massmedia și structurile asociate.
“Cei șapte ani de acasă” își pun amprenta pe evoluția comportamentală și psihică a copilului.
Prima școală a vieții, familia, reprezintă baza în definirea ființei umane, aceasta având rolul în a-i
asigura copilului mediul potrivit de viață, afecțiune, dragoste, ocrotire. Puterea exemplului și dragostea
investesc membrii familiei cu roluri de educatori. A fi părinte nu este o calificare obținută prin studiu, ci
impusă de legile firii. În plus, maniera în care părintele își educă propriul copil este specifică, unică,
originală în strânsă legătură cu dezvoltarea lui socială, etică și emoțională.
,,Copiii vor face sau vor crede ceea ce vor face sau vor spune părinții,,imitând comportamentele
acestora.”(Cucoș 2006)
Modelarea caracterului copilului nu mai este exclusiv responsabilitatea familiei în primii șapte ani de
viață(deoarece copiii sunt incluşi în diverse forme educaţionale de la vârste mult mai fragede), totuși, ea
are rol fundamental în ceea ce priveste adultul care se pregătește să devină.
Psihologii consideră esențial ca familia să petreacă tot mai mult timp împreună cu copilul, aici
înțelegând prin timp- spațiu temporal de calitate, în care elementul central este reprezentat de interesele
copilului. Cu alte cuvinte, trăsătura esenţială a fiecărei familii trebuie să fie dragostea reciprocă și respectul
între membrii acesteia. Majoritatea părinților își iubesc copiii și au intenții pozitive fată de ei, însă nu toți
știu cum să-și exprime afecțiunea și cum să procedeze astfel încat bunele lor intenții să ajungă la copii întrun mod autentic și constructiv. Referitor la creșterea copiilor, până în ziua de astăzi se diferențiază două
metode folosite de părinți: educația prin reacție și educatia proactivă, noțiuni introduse de Ross
Campbell(psihiatru și consilier familial) respectiv parentingul neconditionat folosit de psihologul Alfie
Kohn. Indiferent de modul în care sunt denumite, cele două metode au la bază iubirea față de copil și pot fi
privite, ca alternative cu rezultate diferite în cresterea și dezvoltarea copilului, urmărindu-se consolidarea
relației părinte-copil. Astfel, apare creșterea copilului prin iubire condiționată și creșterea copilului prin
iubire necondiționată. Termenul de “creștere” conferă un spectru mai larg incluzând pe lângă educație,
respectarea și facilitarea exprimării drepturilor copilului ca ființă umană și complexă pentru a-și atinge și
dezvolta potențialul său maxim.
Creșterea prin iubire condiționată include o perspectivă centrată mai mult pe educarea copilului,
lucru ce presupune schimbarea comportamentului copilului folosind sistemul de pedepse/ recompense.
Această abordare a luat amploare în anii ‘70, prin curentele behavioriste. Perspectiva părinților este una
limitativă, fiind de regulă marcată de preocuparea de a-i determina pe copii să fie cât mai ascultatori și cât
mai adaptați regulilor familiale și sociale, în timp ce nevoile emoționale ale copilului sunt neglijate. Încă
din acea perioadă, pedeapsa şi recompensa devin populare în rândul părinţilor din întreaga lume. Deși par
soluții foarte simplu de folosit şi cu rezultate imediate, atrag totodată și o serie de efecte de altă natură, cu
impact negativ pe termen lung.
Creșterea prin iubire necondiționată, presupune că iubirea părintească este începutul și sfârșitul
tuturor relațiilor de familie. Părinții sunt interesați în mod autentic de fericirea, bunăstarea și sănatatea fizică
și emotională a copilului, manifestându-și iubirea fața de copil indiferent dacă el îndeplinește sau nu
cerințele și așteptările lor. Copilul este privit ca o ființă umană întreagă nu numai prin prisma
comportamentului său. Creșterea prin iubire neconditionată plasează pe primul loc nevoile copilului și se
bazează pe identificarea nevoilor elementare ale copilului, anticiparea și satisfacerea acestora. Nevoile
emoționale ale copilului sunt satisfăcute prin iubire, înțelegere și o disciplină blândă. Atâta timp cât
“rezervorul” emoțional este plin, copilul este fericit și poate funcționa la cote maxime. Aceștia trebuie să
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simtă și să înțeleagă că sunt iubiți. Câteva cuvinte de ,,Te iubesc” nu sunt de ajuns. Cu certitudine, nevoile
fundamentale ale copiilor sunt: nevoia de iubire, nevoia de formare și educatie, nevoia de protecție fizică/
emoțională, nevoia de explicare si exemplificare a controlului mâniei.
Plecând de la ideea că familia este un mediu complex, există, din păcate, situații în care pot apărea
tensiuni între părinți, lipsita afecțiunii, conflicte nedorite între membrii acesteia, ce pot genera în rândul
copiilor un conflict interior cu efect iremediabil în dezvoltarea lui psihică. De aceea, se recomandă, buna
înţelegere, stima reciprocă, dorinţa de colaborare, simţul răspunderii, calmul asigurarea unei atmosfere
calde ce conferă o conduită constructivă copilului.
Trecând peste înțelegerea grosieră a sintagmei ,, cei șapte ani de acasă”, rămâne ideea de bază și
anume faptul că normele de conduită se învaţă în familie. Aici, copilul deprinde principalele reguli de bună
purtare, cel mai adesea prin imitare, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi achiziţia
normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale pot să confirme şi să
consolideze normele deja deprinse din familie.
Prima grijă a părintelui trebuie să o reprezinte identificarea nevoilor copilului pentru a ști ce să
investească în dezvoltarea lui. Următoarea grijă a părintelui ar fi aceea de implicare a copilului în forme de
instruire si educare specifice caracteristicilor lui. În final, dacă părintele reușeste să-și ajute copilul să se
autoeduce(acesta ajungând să fie responsabil de propria formare), înseamnă că părintele și-a dus la bun
sfârșit misiunea.
Iată câteva greșeli pe care părinții le fac, deși aceștia ar trebui să le evite:
Corecţia în public- deoarece duce la umilinţe, traume şi alte complexe, paralizează inteligenţa, scade
interesul de sine şi duce la teama de a-şi exprima propriile idei;
Autoritatea cu agresivitate- deoarece când se reacţionează cu violenţă, se impune o autoritate care
sufocă raţiunea celor mici;
Critica excesivă - părinţii sunt preocupaţi de viitorul copiilor lor, încât nu le permit să facă greşeli
sau excese( nu-i lasă să se joace pentru că se pot murdări sau fac dezordine). A se evita comparaţia pentru
că nu-i stimulează, dimpotrivă îi umileşte.
Pedeapsa la furie fără explicaţii- deoarece când copilul greşeşte trebuie discutate cauzele greşelii. Se
spune, că nu trebuie pedepsiţi copiii atunci când suntem nervoşi, din păcate, adultul tinde să acționeze sub
impulsul de moment. Comportamentul autoritar și punitiv al părintelui îi provoacă furie copilului și, pentru
că nu poate riposta, devine o victimă. În plus, atitudinea duală a părintelui (“te iubesc, dar te și pedepsesc”
) este foarte derutantă pentru copil. În timp, acesta învaţă că tocmai atunci când are mai mare nevoie de
sprijinul părintelui, de exemplu atunci când face greşeli grave, trebuie să se ferească de el şi de reacţiile
sale negative.
Încălcarea cuvântului- deoarece poate genera nesiguranță și diminuarea încrederii în sine;
Distrugerea viselor şi a speranţelor- oricât de multe greşeli ar face un copil, el trebuie să primească
îmbrăţişările şi încurajările părinţilor. A se evita cuvintele: „Nu vei face nimic în viaţă! Vei fi un ratat!”.
Deși, de-a lungul timpului sintagma ,, cei șapte ani de acasă” a suferit modificări legate de interpretare
si complexitate, personal consider că un copil, după ce a parcurs acesti ani, ar trebui:
1. Să-și poată evalua obiectiv poziția în raport cu o situație;
2. Să știe să își susțină părerile și să-și apere interesele fără a deranja pe ceilalți;
3. Să fie atent și implicat în ceea ce se întamplă în jur, pentru a putea evita situațiile cu potențial
periculos și invers, să poată oferi ajutor la timp cuiva;
4. Să știe să piardă (și automat, să-și focalizeze frustrarea spre ceva constructiv)
5. Să știe să câștige cu eleganță (fără a-l umili pe cel care a pierdut)
Extrapolând acest raționament, concluzionez că, pe lângă părinți, fiecare națiune își canalizează
eforturile în vederea transmiterii bogăției spirituale de la o generație la alta, potrivite fiind în acest sens
cuvintele de mai jos ale lui Victor Hugo:
„ Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm.” (Victor Hugo)
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
IGNAT ADRIANA LAURA,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ADAM NICOLAE” ARAD
Baza unei educații solide se formează de acasă, din familie. Părinții elevilor sunt responsabili să le
ofere acestora cei șapte ani de acasă, pentru ca mai departe să pună în practică cele învățate în sânul
familiei. Este vorba despre a insufla copiilor valori morale, de a-i învăța cum să se poarte în societate, de
a-i învăța bunul simț și respectul. Toate acestea sunt esențiale în viața școlarilor și de aceea este necesar ca
familia să fie cea care le oferă, deoarece cele învățate acasă vor fi puse în practică în societate. De aceea
rolul familiei în educația elevilor este deosebit de important.
Familia este cea care este mereu alături de copii, cea care ar trebui să paveze drumul acestora cu
bunătate, respect, înțelegere, pentru ca viața lor să fie una frumoasă, în care exemplele oferite acasă să fie
copiate de către copii.
Un copil educat în familie va fi un copil fără probleme la școală și oriunde ar merge în societate,
deoarece va ști cum să se poarte, va ști când trebuie să vorbească și când trebuie să tacă, să asculte, va ști
să fie politicos, amabil, tolerant. De asemenea, familia ar trebui să învețe un copil să fie drept, onest, cinstit,
să gândească pozitiv și optimist și să fie o persoană altruistă. Toate acestea vor ajuta copilul mai departe în
viață, nu doar la școală, ci în orice mediu. Un copil educat, un om educat este un om câștigat.
Educația în familie face diferența între un elev bun și unul cu probleme, în special probleme
comportamentale. Un elev educat nu ar face probleme, ar ști că cea mai bună măsură pentru orice este
moderația și echilibrul.
Comportamentul și caracterul unui elev este conturat în familie. Părinții sunt responsabili pentru ceea
ce face copilul până la vârsta de 18 ani, după care acesta este responsabil pentru actele sale. De aceea
familia, respectiv părinții, trebuie să le ofere copiilor exemple pozitive, să le arate calea cea bună, cea
dreaptă, să îi ajute să nu devieze și să îi ajute să devină oameni de seamă ai societății.
Școala este ca o a doua casă pentru un elev, unde acesta își petrece o bună bucată de vreme alături de
colegi și de cadre didactice. Pentru ca demersul școlar al unui elev să fie pozitiv este nevoie ca acesta să fie
bine educat de acasă, din familie. Astfel, un elev educat va avea “apetit” pentru carte, își va dori să
acumuleze cunoștințe și să aibă un comportament ireproșabil pentru a nu-și face de râs părinții, care i-au
oferit o educație aleasă.
O persoană educată va fi mereu o persoană apreciată, o persoană cu o conduită morală ireproșabilă,
care cu siguranță a avut parte de o educație aleasă oferită de familie. Astfel de persoane, sunt persoane
deosebite, care impresionează prin faptele lor. Sunt persoane care au avut exemple pozitive în familie, care
știu să respecte și să fie recunoscători. Toate acestea datorită familiei din care fac parte, deoarece educația
se învață de acasă.
În ziua de azi, din păcate, prea puțini sunt acei elevi cu adevărat educați și asta se poate vedea prin
faptelor lor, prin felul în care vorbesc și se comportă. Dacă nu au o familie care să le ofere o educație bună,
care să îi învețe în primul rând să fie “oameni”, care să aibă bun simț și respect față de ceilalți, este foarte
greu să se ajute singuri. Aceștia ar putea fi considerați chiar “cazuri pierdute” întrucât viitorul lor ar putea
fi distrus. De aceea sprijinul familiei, oferirea unei educații sunt indispensabile.
Implicarea familiei în educația copilului este foarte importantă. Familia învață copilul cum să se
poarte civilizat, cum să relaționeze, cum să vorbească pentru a nu avea probleme în societate și pentru a se
putea descurca și a putea face față oricărei situații.
Educația este reflectată în viața de zi cu zi a unui elev, în special, la școală, deoarece acolo își petrece
aproape jumătate de zi, de aceea este necesar ca familia să fie cea care i-a oferit înainte o educație bună.
Un copil educat va ajunge un adult responsabil, serios, echilibrat, cu mult succes în viață. Familia
este cea care îi va fi oferit posibilitatea de a ajunge astfel. Fără ajutorul familiei, fără o educație propriuzisă, drumul copilului în viață este incert și nesigur. Datorită lipsei educației va avea probleme la școală și
mai departe, după absolvirea școlii, în momentul în care va dori să se angajeze.
Astfel că, datorită tuturor motivelor menționate mai sus, importanța educației în familie este crucială,
ea poate decide soarta viitorului adult.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
EDUCATOARE: IGNĂTESCU LILIANA
G.P.P. TOLDI SALONTA
“Semeni un gînd, culegi o faptă; semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un
caracter; semeni un caracter, culegi un destin.” Stephen R. Covey
În primii ani de viață, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de
construcţie a personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la
modelarea unei persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi
valorile sociale si imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul
culturii şi diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte,
sau nu, simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care
personalitatea, aflată în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia
este instituţia fundamentală în toate societăţile. Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte
dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritualestetic. 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.
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". În societatea
românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei:familia nucleu si familia extinsă. Prin
definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care uneşte soţii şi pe descendenţii
acestora(copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual. De-a lungul timpului viaţa
în familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra vieţii private a copiilor şi
tinerilor.Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente vieţii, este
punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc. Acest
nucleu este determinat, în primul rând prin condiţiile economice, materiale, de hrană, îmbrăcăminte,
locuinţă, de organizarea unui ritm al vieţii, de nivel cultural şicomportamental, de integrarea socială prin
care îşi pune desigur amprenta pe existenţa şi dezvoltarea copilului, a elevului, în mod hotărâtor. Familia
exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor.
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, conştient sau inconştient, le văd cu
ochii minţii şi le urmează. Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite
ocazii, de a pleca în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în
special cu şcoala. Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi. Factorii
determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt şcoala şi familia. În cadrul familiei moderne se
produc unele mutaţii, care constau în înlocuirea familiei formată din trei generaţii cu familia formată din
două generaţii. De aici putem conclude că bunicii participă din ce în ce mai puţin la educaţia nepoţilor. Alte
influenţe sociale pot fi considerate migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor. Astfel cresc posibilităţile
de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocupările culturale şi sportive, şi rezultă o
schimbare în mentalitatea familiei. În asemenea condiţii supravegherea copiilor este limitată, sau este
încredinţată altor persoane sau instituţii sociale (ex: creşa, grădiniţa, etc). Climatul educaţional familial
cuprinde ansamblul de stări psihice, modurile de relaţionare interpersonală, atitudini ce caracterizează
grupul familial o perioadă mare de timp.Acest climat poate fi pozitiv sau negativ. Şcolarul are nevoie acasă
de un mediu de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Într-un climat educativ bun părinţii sunt calmi în
raporturile cu copiii, fară a le satisface orice capriciu. Copilul simte că părinţii se ocupă de el, că sunt
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interesaţi de necazurile şi problemele lui, ca şi de rezultatele şcolare. Familia este un cadru ferm de
disciplină,în care şi copiii şi părinţii împărtăşesc acelaşi nivel de exigenţă. Climatul familial negativ este
caracterizat prin lipsa de autoritate a mamei, rolul de părinte nu este îndeplinit cu calm şi consecvenţă,
părinţii ajung deseori la divergenţe în legătură cu disciplinarea copilului, copilului i se aplică pedepse
corporale, este ameninţat şi admonestat.
Cauzele nerealizării şcolare (eşecul scolar sau insuccesul şcolar) sau a subrealizării determinate de
condiţiile de mediu familial sunt:
-Atitudinea de neacceptare a dorinţelor copilului de către părinţi (include respingerea, supraprotecţia
acestuia şi întreruperea sistematică a copilului în timpul jocului. Copilul respins este brutal, singuratic,
necomunicativ, certăreţ, etc.);
-Aşteptările exagerate şi presiunile către învăţare, fără a-i acorda încurajare şi suport afectiv;
-Atitudine severă faţă de copil (climat hiperautoritar), copilul devine apatic, indiferent, protestează,
se revoltă.
Se conturează trei tipuri de copii:
-copilul-pitic-considerat fiinţă lipsită de valoare, care trebuie să fie mereu certată,
-copilul-marionetă-care trebuie să fie foarte cuminte, să corespundă exigenţelor părinţilor
-copilul-sălbatic, care are porniri neapărat urâte şi de aceea trebuie,,dresat’’ ;
Rolul familiei în devenirea omului este crucial:
• În familie el trebuie să înveţe să iubească, să compătimească, să uite de orgolii şi să se dăruiască
celor apropiaţi.
• Familia are menirea să conserve o anumită tradiţie spirituală, deopotrivă naţională şi religioasă.
• În familie copilul are ocazia să înveţe să înţeleagă corect şi să respecte autoritatea. Părinţii apar ca
un model firesc al unei ierarhii în care se respectă reguli, în care se cultivă disciplina şi autodisciplina.
• Familia trebuie să fie o şcoală de formare a unui sănătos simţ al proprietăţii private, al valorii în
general.
Fără îndoială, putem aduce nenumărate argumente pentru a demonstra importanţa familiei atît ca
instituţie cît şi ca generator de valori. Ne vom opri, în final, doar la interdependenţa dintre valorile familiei
şi perpetuarea unei civilizaţii. Antropologul britanic John D. Unwin [16, p.18] a efectuat un studiu
aprofundat a 80 de civilizaţii dispărute pe parcursul a 4 mii de ani, descoperind o legitate. În toate cazurile,
se debuta cu un set de norme morale conservatoare, familia avînd un rol central. Pe măsură ce aceasta,
afectată de liberalizarea valorilor, pierdea din statutul ei de odinioară, civilizaţia intra într un declin ce
accelera dispariţia ei.
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METODE, STRATEGII, FOLOSITE IN CONCEPEREA UNUI PROIECT
DIDACTIC
ILEA TECLA, PROFESOR PT. INV PRESCOLAR
GRADINITA CU P.P.”ASCHIUTA”
CLUJ-NAPOCA
METODE ” LONGITUDINALE”( pentru orice grupă de vârstă- preșcolar )
- Explicația
- Descrierea
- Demonstrația teoretică( logică)
- Metoda ”Brainstorming”
- Metoda ”Mind map”
- Metoda jocului de rol
- Metoda ”Pălăriilor gânditoare”
- Predarea reciprocă
- Metoda”Storyboard”
- Metoda ”Știu/Vreau să știu/Am învățat”
Explicaţia,demonstrația logică, descrierea, jocul de rol, sunt metodele alese pentru proiectul didactic
prezentat.
PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ
Unitatea școlară: Grădinița cu P.P.”Așchiuță”, Cluj-Napoca
Grupa: Grupa combinată ”Piticilor”
Cadru didactic: prof. pt. învățământ preșcolar Ilea Tecla
Tema activității: ”Concertul din pădurea fermecată”
Tipul activităţii: Predare, consolidare, ALA desen-colorare ( grupa mică)
Forma de realizare : predare cântec, exerciții, jocuri muzicale, exercițiul (desen, colorare)
Scopul activităţii:
- formarea capacității de exprimare prin muzică
- realizarea unor creații artistic-plastice ( colorare, desen măști-grupa mică)
Obiective operaţionale:
- însușirea textului și melodiei cântecului ”Hull a ho”(”Ninge, ninge”)
- Recunoșterea corectă al instrumentelor muzicale
- Ritmizare cu instrumente de percuție și fluier, conform particularităților vârstei
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia,demonstrația logică, descrierea, jocul de rol, observaţia,
exerciţiul, problematizarea
Mijloace de învăţământ: note muzicale de diferite mărimi și culori, tablă magnetică, marker,
portativ, clopoțel, fluierele personale ale copiilor, vioară, orgă, muzicuță, instrument de percuție, machete
cu pădure și animăluțe, măști animale sălbatice, imagine cu povestea cântecului.
Forme de organizare: frontal și pe grupuri.
Bibliografie:
„Curriculum pentru învățământul preșcolar, 3-6/7 ani”, MECT
”Piramida cunoașterii” Editura Diamant, 2014
Surse online:
www.didactic.ro;
www.educatieinmures.ro
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DEMERSUL DIDACTIC
Evenimente
Conținutul
didactice
științific

Strategii didactice
Metode, procedee

Moment
organizatoric

Asigurarea unui
climat
psihopedagogic
adecvat.
Amenajarea
spațiului educativ
Pregătirea
materialelor
didactice
Captarea atenției
Se va realiza
2min
folosind povestea
Anunțarea temei
„Concertul din
1 min
pădurea
fermecată”
(Anexa 1) și
solicitând
ajutorul
preșcolarilor
pentru ajutorarea
animalelor.
Exerciții
de Exerciții
încălzire
pregătitoare de
acordaj
și
omogenizare a
vocilor

Reactualizarea
cunoștințelor
2min

Dirijarea învățării
1min

2min

Mijloace
învățământ

Evaluare
de (instrumente
indicatori)

și

Conversația
povestirea

Machetă
cu Observarea
pădurea
comportamentului
”fermecată”
non-verbal și al
reacțiilor copiilor

Explicația,
Demonstrarea
exercițiul

Tablă magnetica
Instrumente
Portativ

Toți copiii își fac
încălzirea în mod
adecvat

Instrumente
muzicale: orgă,
pian,
vioară,
muzicuță,
fluiere,
instrument
de
percuție.

Verificarea
cunoștințelor
acumulate
anterior

Exerciții
de
respirație
Ritm
muzică
Educatoarea
Conversația
dirijează
o
convorbire
cu
copiii
pe
marginea temei:
Ce instrumente
muzicale
cunoaștem?
Ce
este
o
orchestră?
De ce are nevoie
orchestra pentru
concert?
Reamintesc
Conversația
textul
și Explicația
conținutul
cântecului
Am
să
demonstrez
cântecul amintit
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Verificarea
gradului
înțelegere
copiilor.

de
a

5 min

Încheierea
activității
3 min.

- expunerea pe
bază de imagine
Interpretarea
cântecului
de
către educatoare,
apoi
cu
acompaniament
de
instrument
(vioară, pian)
Până când cei
mari
cântă,
intonează
cântecul, grupa
mică colorează
măști.
Interpretarea
cântecului
de
către copii strofa
1 si 2 grupa mare
- pe fragmente, in
grupe, impreună
total.
Concertul
din
pădurea
fermecată-cu
măștile
confecționate la
activitățile ALA
Exerciții ritmice
cu fluiere(I-II)
Exerciții
melodice
cu
fluiere,
două
sunete(I)

Imagine privind
conținutul
cântecului.
Explicația
Demonstrarea
ExercițiExplicația
Demonstrarea
Problematizarea
Joc de rol
Demonstrarea
Exercițiul

Observarea
comportamentului
acestora în cadrul
activității.

Măști de colorat(
grupa mică)
Fluierele
personale
ale
copiilor,
Observ
Vioară,
pian, comportamentul
muzicuță.
și corectitudinea
prezentării, pentru
viitoarea
direcționare.

Pentru prestație,
copiii
primesc
măștile cadou.
Concertul din pădurea fermecată
- poveste interactivă (Anexa 1)
A fost odată ca niciodată o pădure fermecată. Și știți de ce era fermecată, dragi copii? Pentru că în
această pădure, toate animăluțele erau prietene. Ba dimpotrivă, vulpea și ursul erau toata ziua împreună, de
zici că erau frați. Iar iepurașul cu vulpea locuiau împreună ca cei mai buni prieteni. Chiar și lupul ținea la
el pe balcon un cuib de păsărele, care nu aveau nicio teamă că vor fi mâncare. Ba primeau și pâine din
belșug.
Animalele erau de nedespărțit.
- Prieteni dragi, le-a spus atunci vrăbiuța privindu-i cu tristețe, eu observ că noi nu prea știm să
organizăm un concert.
-Copii, vom ajuta animăluțele în organizarea unui concert?
Numai lor, le este frică de noi. Așa că ne vom pune niște măști de animale, cu care vom cânta. Cei
mici au colorat foarte frumos măștile. Le mulțumim.
Spor la cântat.
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DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ A ELEVILOR DE LA
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
PROF. INV. PRIMAR, ILINCA ROXANA-IONELA
LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE
Termenul de inteligenţă emoţională a fost formulat pentru prima dată în S.U.A. de Wayne Leon Payne
în anul 1985, care considera că „inteligenţa emoţională implică o relaţionare creativă cu stările de teamă,
durere şi dorinţă” (cf. M. Roco, 2001).
Cel mai important element al inteligenţei emoţionale îl constituie emoţiile Ele sunt foarte importante
deoarece asigură: Supravieţuirea – emoţiile noastre ne atenţionează atunci când ne lipseşte impulsul natural;
când ne simţim singuri, ne lipseşte nevoia de a comunica cu alţi oameni; când ne este frică ne simţim
respinşi, lipseşte nevoia de a fi acceptaţi.
Luarea deciziilor – sentimentele şi emoţiile reprezintă o valoroasă sursă de informaţii, ajutându-ne să
luăm hotărâri.Stabilirea limitelor – sentimentele noastre ne ajută să tragem nişte semnale de alarmă atunci
când ne deranjează comportamentul unei persoane. Dacă învăţăm să ne încredem în ceea ce simţim şi să
fim fermi în a exprima acest lucru, putem înştiinţa persoana respectivă de faptul că ne simţim incomod, de
îndată ce devenim conştienţi de acest fenomen. Acest lucru ne va ajuta în trasarea graniţelor care sunt
necesare pentru protejarea sănătăţii noastre mintale.
Studiile arată că inteligenţa emoţională este cel mai bun predictor pentru achiziţiile viitoare ale
copiilor, pentru succes, faţă de inteligenţa tradiţională, cognitivă şi abilităţile tehnice.Un număr tot mai
mare de educatori şi cercetători în domeniul educaţiei recunosc faptul că la sfârşitul anilor de şcoală,
absolvenţii sunt nepregătiţi să facă faţă provocărilor vieţii de fiecare zi, atât la nivel personal, cât şi ca
membrii ai societăţii. Abordarea prin excelenţă cognitivă a demersurilor curriculare şi didactice nu este
suficientă pentru a avea succes şi a fi fericit. În consecinţă, la ora actuală, aria învăţării emoţionale se
dezvoltă pe baza cercetărilor în domeniu, respectiv al noilor teorii privind natura emoţiilor şi a inteligenţei
în relaţie cu succesul şi fericirea.
Prin învăţare socială şi emoţională, inteligenţa emoţională a indivizilor este dezvoltată, constituind
un bagaj enorm pentru viitorul lor personal şi professional. Nici o schimbare nu este posibilă fără acordul
implicit şi participarea activă a cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor.
Sugestii pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale:
A) Pentru părinţi...
 Începeţi educaţia emoţională a copilului încă de la naştere (chiar şi înainte).
 Manifestaţi atenţie faţă de nevoile sociale şi emoţionale ale copiilor dumneavoastră, astfel încât
tranziţia către adolescenţă să se facă mult mai uşor.
 Participaţi la discuţii de grup, workshopuri, discuţii online, chat pe tema dezvoltării sociale şi
emoţionale.
 Fiţi un model pentru copilul dumneavoastră din punct de vedere al manifestării abilităţilor
emoţionale şi sociale, care să-i stimuleze comportamentul socio-emoţional.
 Folosiţi un limbaj cu copilul dumneavoastră care să implice: discuţii despre emoţii, descrierea
emoţiilor. Întrebaţi-l cum se simte, învăţaţi-l că poate avea mai multe sentimente în acelaşi timp.
 Încurajaţi efortul copilului pentru îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale.
 Folosiţi momentele naturale care se întâmplă zilnic, ca „momente de învăţare“, în care puteţi
discuta despre diferite stări, dispoziţii, despre rezolvarea conflictelor sau managementul emoţiilor.
 Fiţi conştienţi că abilităţile emoţionale pot fi învăţate prin povestiri personale, evenimente zilnice,
curente, discuţii despre filme sau pagini WEB. Recunoaşteţi şi vorbiţi despre comportamentele emoţionale,
sociale din mass media.
 Ţineţi un jurnal care vă ajută să deveniţi mai reflectiv asupra emoţiilor personale şi încurajaţi
copilul să facă la fel.
 Achiziţionaţi jucării şi produse pentru copii care să-i ajute la dezvoltarea competenţelor
emoţionale şi sociale.
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B) Pentru cadrele didactice..
 Să integrăm activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale în programul zilnic
 Să cercetăm succesul unor programe de dezvoltare socială şi emoţională (de ex. Luarea deciziilor,
rezolvarea de probleme, rezolvarea creativă a conflictelor) şi discutaţi cu colegii de cancelarie despre
consecinţele pozitive ale implementării acestora.
 Să demonstrăm elevilor un comportament inteligent social şi emoţional.
 Să participăm la forumuri, conferinţe, întâlniri cu specialişti, discuţii pe Internet pe tema dezvoltării
sociale şi emoţionale.
 Să promovăm în clasă activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale, folosind
mijloacele TIC: jocuri pe computer şi video.
 Să fim receptivi(e) la momentele care se întâmplă în clasă în mod atural: momentele când observăm
schimbarea stărilor şi a dispoziţiilor, conflictele, actele de grijă faţă de ceilalţi,respectul, atenţia.
 Să valorificăm inteligenţa socială şi emoţională a elevilor noștri ca fiind mult mai importante decât
dezvoltarea lor cognitivă.
 Să încurajăm exprimarea impresiilor despre abilităţile emoţionale şi sociale dezvoltate în clasa! De
exemplu: un afişaj/panou despre vocabularul emoţiilor, un afişaj/panou cu complimente adresate de elevi
între ei sau probleme despre care ei doresc să vorbească şi răspunsuri la acestea.
 Să valorificăm împreună cu alte cadre didactice din şcoală strategiile folosite la clasă în lucrul cu
elevii pentru susţinerea competenţelor sociale şi emoţionale.
 Să ne informăm despre resursele existente (centre pentru educaţie emoţională şi socială, cărţi,
reviste de specialitate, pagini WEB, pliante, cursuri de formare) pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale.
 Să oferim ajutor elevilor în evaluarea emoţiilor şi sentimentelor: învățându-i să clasifice cuvintele
care denumesc emoţii, învățându-i să găsească cuvinte pentru emoţii; începem prin exprimarea emoţiilor
sau prin discuţii despre sentimente.
 Acordăndu-le oportunitatea de a a alege: laudăndu-i pentru deciziile luate, întreabăndu-i cum pot
fi ajutaţi pentru a veni în rezolvarea nevoilor lor, dar nu insistănd cu această cerere.
 Să respectăm sentimentele lor: întreabăndu-i cum se simt, ce îşi doresc înainte de a
acţiona,gândindu-ne ce ne propunem să simtă elevii prin activităţile de învăţare, ce sentimente creează un
mediu pozitiv de învăţare.
 Trebuie să validăm sentimentele: acceptănd sentimentele lor, arătăndu-le înţelegere, empatie, grijă
şi respect, atenţie, oricare ar fi problema şi nu trebuie să uităm i că întotdeauna prima dată este de dorit să
validăm sentimentele.
 Trebuie să-i împuternicim (engl. „empowerment“): întrebându-i cum se simt şi ce ar fi necesar
pentru a se simţi mai bine,învățându-i să rezolve singuri problemele folosind empatia, compasiunea şi
respectul mutual pentru sentimentele altora.
 Trebuie să evităm etichetările şi judecăţile critice: evităm etichetarea subiectelor ca fiind bune/rele,
drăguţe/grosolane etc., evităm „ar trebui“.
 Să identificăm zilnic acele exerciţii prin care am putea să lucrăm şi asupra emoţiilor elevilor.
 Ca activităţi de “dezgheţ” folosim modalităţi de a diagnostica starea emoţională a elevilor la
început de zi.
 Să asociem situaţiile de învăţare cu emoţii şi sentimente. Să alocăm timp pentru a vorbi despre ele.
 Să structurăm eseurile ca răspunsuri la întrebări de genul: „Cum ar arăta emoţiile tale dacă ar fi
sunete, obiecte, fenomene ale naturii, culori, persoane celebre, evenimente, flori, animale, gusturi etc.”
 Să discutăm cu elevii despre responsabilitatea emoţiilor, reacţiile emoţionale, consecinţele
emoţiilor
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CAND TINERII DEVIN PARINȚI
MIHAELA ILUȚA
PROFESOR PENTRU INVAȚAMANTUL PRIMAR
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 55
BUCUREȘTI
Perioada tinereții include, după unii autori 4, și perioada adolescenței prelungite și perioada adultului
tânăr, ultima fiind perioada în care indivizii se căsătoresc și decid să devină părinți. În majoritatea
materialelor pe care le-am citit se vorbește explicit despre rolul decisiv pe care femeia îl are în stabilirea
momentului apariției primului (și de cele mai multe ori unicul 5) copil.
Față de familia tradițională în care căsătoria presupunea și venirea pe lume a primului copil care
devenea cât mai curând posibil și un sprijin în gospodărie -- să faci copii acum o sută de ani era o datorie
față de societate, față de familia de origine și față de Divinitate 6 -- , în societatea actuală întemeierea
familiei prin căsătorie nu mai presupune și conceperea copiilor. Un studiu efectuat în România în anul 2000
relevă faptul că rata nupțialității este în scădere în corelație cu faptul că vârsta medie a primei căsătorii
ajunsese la 28,5 ani la bărbați și la 25 de ani pentru femei. La 10 ani după studiul menționat, I.N.S. ,
analizând datele colectate cu prilejul realizării recensământului populației (2011), arată că vârsta la care
femeile decid să nască primul copil este de 29 de ani pentru mediul urban și de 23, 5 în mediul rural.
Fenomenul care trebuie remarcat este rolul major pe care femeia (căsătorită sau nu) îl are în decizia
de a-și schimba complet viața aducând pe lume un copil. Femeia care naște un copil la un termen pe care
ea îl hotărăște este angajată într-o relație de cuplu pentru că situația de a fi iubit și de a iubi este considerată
una dintre cele mai dezirabile caracteristici umane 7. Ana Muntean enunță două calități indispensabile,
premergătoare capacității de a iubi: acceptarea de sine și acceptarea celuilalt fără întrebări și condiționări;
dragostea fiind definită ca răspunsul la nevoia de a stabili legături.
Refuzul căsătoriei presupune refuzul de a supune relația de cuplu altor forțe decât cea a sentimentelor.
Iubirea este esențială în viața privată în care amestecul statului pare de neconceput. Afirmațiile făcute de
Martine Segalen în „Sociologia familiei” ar putea oferi o explicație amânării actului căsătorie. Acestă idee
o regăsim și la Levinson care analizează tinerețea ca fiind o subetapă în cadrul perioadei adulte caracterizată
de o tendință de amânare a căsătoriei și a intrării în viața adultă.
În societatea actuală bombardată de oferte și hașurată de numeroase căi de dezvoltare personală, un
tânăr duce o adevărată luptă în a-și găsi drumul în viață. Tinerețea este marcată de această luptă: loc de
muncă sau facultate, carieră sau căsătorie, mașină/casă sau vacanțe exotice, confort/relaxare după o zi de
lucru sau copii. Dacă tinerii aleg , încă, căsătoria cât timp funcțiile familiei gravitează în jurul organizării
bugetului și consumului și în jurul statutului social conferit prin apartenența la o anumită familie, venirea
pe lume a unui copil urmează carierei și acumulării de bunuri. Fenomenul este real și a luat amploare în
ultimii ani iar cei 2 ani de concediu acordați creșterii copilului și indemnizația lunară care reprezintă 85%
din media veniturilor lunare obținute în ultimile 6 luni 8 nu determină femeile să aducă copii pe lume. Există
aspecte de ordin psihologic și financiar care diferă de la caz la caz. Tendința cuplurilor sau a mamelor
singure din zilele noastre este de a se împlini din punct de vedere profesional, financiar și social (creșele
gratuite de dinainte de 1989 versus creșele ale căror costuri pornesc de la 7-800 lei/lună), să ajungă la
confortul psihic pentru a-și asuma responsabilitatea unui copil. De-abia apoi, se gândesc la
maternitate."Dacă ar fi totuși să schițez un reper, acesta ar fi legat de întemeierea unui cuplu care să poata
susține în primul rând afectiv, dar și financiar, o schimbare majoră din viata lor, care este venirea unui
Ursula Șchiopu și Emil Verza
Conform I.N.S. (recensământul din 2011) media nr. de copii născuți de o femeie este de 1,46 – simpla înlocuire în timp a
generațiilor impun o medie de 2,1 copii.
6
Anca Samachis, psihoterapeut, într-un articol semnat de Cosmina Ioniță (http://www.qbebe.ro )
7
Ana Muntean, „Psihologia dezvoltării umane”
8
Legea 66/2016 pentru modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru
cresterea copiilor
4
5
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copil. Din acest punct de vedere, cred că educația, pregătirea și informarea unei familii ar trebui să fie o
prioritate", afirmă psihologul Anca Samachis.
Părinții tinerilor care astăzi amână formarea unei familii au fost crescuți prin metode transmise în
mod practic pe linie maternă, nu pentru că rasa umană n-ar fi achiziționat cunoștințe în acest domeniu, ci
pentru că este calea cea mai ușoară și care s-a dovedit, statistic vorbind, sursa unui mai mic număr de
eșecuri decât numărăm în prezent. Cu cât volumul de cunoștințe din domeniul parentingului devine mai
vast cu atât crește ezitarea tinerilor în a crește și educa copii.
În cartea sa Manualul părinților eficace, Thomas Gordon afirmă că părinții sunt acuzați, dar nu
antrenați – meseria de părinte fiind în topul celor mai dificile meserii pe care cineva le-ar putea avea.
Statisticile arată în ultimul timp o creștere a numărului de copii și tineri care dezvoltă serioase probleme
emoționale, devin victime ale dependenței de droguri, sau se sinucid. Și putem aminti aici un studiu realizat
în 2011 în Suedia ale cărui rezultate sunt explicate de psihiatrul David Eberhart (tatăl a 6 copii) în „Cum
au preluat copiii puterea” și care spune că: „…creşterea numărului tulburărilor asociate cu anxietatea
şi a tentativelor de sinucidere în rândul adolescenţilor ar fi rezultate tangibile ale modului permisiv
de educare a copiilor în familiile suedeze; …a-i spune „nu” unui copil nu este acelaşi lucru cu a bate
un copil (în 1979 s-au interzis pedepsele fizice). Părinţii ar trebui să se comporte ca părinţi, nu ca cei
mai buni prieteni. Ar trebui să îi pregătească pe copii pentru vaţa adultă, învăţându-i cum să se
comporte, nu tratându-i ca pe nişte prinţi şi prinţese. Stilul permisiv de a fi părinte creează o generaţie
de tineri adulţi fără empatie socială care, după o copilărie plină de răsfăţ, când nu li se refuză nimic, sfârşesc
prin a fi dezamăgiţi de viaţă, susţine David Eberhard.
Ironia acestei situații constă în numărul mare de cărți dedicate modului în care se cresc și se educă
copiii. La o simplă răsfoire a internetului, la o căutare în care cuvintele cheie sunt „carti de parenting
recomandate” Google generează „Aproximativ 10.800 (de) rezultate (0,49 secunde)” dintre care un singur
site Colecție de carte de parenting conține 41 de titluri. Menționăm o singură lucrare „Tot ce trebuie să
știe părinții: 90 de întrebări și răspunsuri ” scrisă de François Dumesnil în care autorul precizează că
decizia de a deveni părinte este angajamentul de a-ți iubi copilul și de a accepta responsabilitatea de a-l
îndruma pe tot parcursul dezvoltării sale. Această decizie este jalonată de reguli care încep cu trebuie:
- Trebuie să se țină cont de nevoile copilului;
- Trebuie să se țină seama de limitele adulților ca părinți;
- Trebuie să se evite severitatea sau indulgența excesivă;
- Trebuie să nu fie nici prea distanți, nici prea intruzivi;
- Trebuie să se facă distincție între esențial, secundar, imaginație și realitate;
- Trebuie să se țină cont de presiunile sociale,constrângerile familiale, exigențele școlii, influența
prietenilor.
Când vii dintr-o copilărie în care părinții ți-au luat de pe umeri și cele mai nesemnificative
responsabilități, când tehnologia încearcă să ne simplifice viața, când avem în gospodărie aparaturi care ne
scutesc de ore întregi de efort, când ne împrumutăm, facem credite să putem să ne bucurăm de butoanele și
tastele cu care ne cumpărăm timp pe care să-l folosim pentru a genera resurse pentru mai multe și mai
moderne taste și butoane, creșterea și educarea unui copil presupune un efort pe care din ce în ce mai puțini
sunt capabili să și-l asume. Tinerii care decid să devină părinți se vor dovedi părinți capabili dacă asigură
copiilor un cadru de dezvoltare caracterizat de satisfacerea nevoilor fizice și emoționale la un nivel optim,
îi protejează de pericole, dar le și permit să încerce lucruri de care încă nu sunt în stare, care pot fi modele
modele de comportament, dacă încurajează comunicarea, dacă asigură feedback asupra activității copilului
și-l ajută să-și îmbunătățească performanțele - sunt câteva sfaturi pe care le citim în lucrarea Elenei Bonchiș,
„Familia și rolul ei în educația copilului”.
Altfel, cărțile de parenting și forumurile cu aceeași temă devin niște butoane și taste din instrucțiunile
de folosire ale unui copil. Deja s-a înlocuit libertatea și încrederea care li se acordau copiilor „cu cheia de
gât” cu butonul bonă și tasta after school, s-a înlocuit pupatul genunchiului julit cu butonul Baneocin și
tasta Epitelin, s-a înlocuit jocul Boaza-Boaza, un΄ te duci? cu butonul curs de engleză și tasta lecții de salsa.
Le furăm copilăria dar ne privim în oglindă liniștiți și cu sentimentul datoriei împlinite dacă-i pupăm
pe gură și le punem în brațe ultimul model de tabletă pentru că, nu-i așa, trebuie să-i pregătim pentru o viață
în care să știe să folosească un buton, o tastă.
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CEI 7 ANI DE ACASĂ: NORME ȘI VALORI ESENȚIALE PENTRU
SUCCESUL COPILULUI
PROF. ÎNV. PREŞC. MACAMETE ADELA
PROF. ÎNV. PREŞC. IMBREA NICOLETA
GRĂDINIŢA P.P. “FLOAREA-SOARELUI” REŞIŢA
Lumea contemporană se caracterizează printr-o evoluţie rapidă şi imprevizibilă a ştiinţei şi tehnicii,
generând o gigantică mişcare de idei, de invenţii şi descoperiri, o creştere exponenţială a tehnologiilor de
vârf.
Implementarea rapidă a descoperirilor ştiinţifice şi a invenţiilor tehnice fac din ştiinţă o forţă de
producţie, generând schimbări rapide în toate domeniile de activitate, la care omul trebuie să se adapteze
prin educaţie.
Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului.
Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este, aşa cum spunea Peirot, un ”candidat la maturizare”, deosebit
de receptiv la influenţele pozitive sau negative care se exercită asupra lui. Copilul trebuie socializat şi
modelat, iar fundamentarea personalităţii sale, se realizează, în mare măsură, în interiorul familiei acestuia,
care concentrează primul său univers afectiv şi social. Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se
cristalizează în raport cu modelul şi natura situaţională trăită în mod direct, nemijlocit, de copil în mediul
său familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii, în formare, a copilului.
La vârstele mici, adaptarea copilului se realizează prin imitaţie, acesta raportându-se permanent la
persoana adulţilor. Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi
vor marca profund evoluţia viitoare a copilului.
Implicarea parentală, definită ca “participarea activă şi continuă a părintelui/tutorelui în educaţia
copiilor”, reprezintă o verigă importantă pentru creşterea calităţii educaţiei şi a rezultatelor academice ale
elevilor, precum şi în asigurarea unui mediu educaţional coerent şi mai sigur.
Vârsta preşcolara este, fără îndoială, temelia educativă a întregii vieţi. Datorită vârstei mici , educaţia
preşcolară capătă un caracter specific. Această perioadă, ca îngrijire şi educaţie, formează temelia întregii
vieţi de mai târziu.
Referitor la implicarea părinţilor în sfera educaţiei formale, cercetările recente confirmă existenţa
unor conexiuni pozitive între implicarea familiei şi succesul şcolar al copiilor. Parteneriatele grădiniţăşcoală-familie produc o diversitate de rezultate în toate planurile. Cele mai eficiente forme de implicare sau dovedit a fi acelea care angajează părinţii în munca directă cu copiii lor în activităţile de învăţare acasă
şi, cu cât această participare se realizează mai devreme, cu atât este mai eficient acest proces.
Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine
crescut” regăsim:
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i,
conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.
Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
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Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.
Copilul devine om social numai prin educaţie, cu ajutorul căreia îşi însuşeşte limbajul social, cultura
generală şi comportamentul moral-cetăţenesc, îşi formează concepţia despre lume, îşi dezvoltă potenţialul
creator şi se pregăteşte pentru integrarea socio-profesională. Pentru toţi factorii educaţionali- părinţi, cadre
didactice, instituţii de cultură- este foarte important să cunoască temeinic personalitatea copilului, gradul
său de educabilitate şi, pe această bază, să structureze întregul proiect de tehnologie a educaţiei.
BIBLIOGRAFIE:
Marin Stoica – Pedagogie şi psihologie, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2001;
Nadia Mirela Florea, Adela Mihaela Ţăranu – Pedagogie, Editura Fundaţiei România de mâine,
Bucureşti, 2007.
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EDUCAȚIA IN FAMILIE – BAZA UNEI DEZVOLTARI SANATOASE A
COPIILOR ȘI A SUCCESULUI IN VIAȚA
PROF. ÎNVAȚAMANT PRIMAR IMBUZAN DANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BOGEI
Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți.Dar, oare, toți
știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel?Care sunt ingredientele care ne asigură
sănătatea și fericirea pe termen lung? Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia și care îi asigură
succesul în viață? Într-o lume preponderent materialistă, cum este cea în care trăim, întrebarea este firească.
Deci, pentru a fi sănătoşi, avem nevoie de simţul coerenţei sinelui şi de fericire.
Să vedem în ce măsură mediul social de azi poate asigura aceste două elemente de bază pentru copiii
noștri.Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica, poate fi
modificat de condiţiile de mediu. Putem compara acest dat cu un kit de construcţie, în care ai materialul de
bază şi o serie modele ce pot fi realizate cu acest material. De-a lungul vieţii, fiecare persoană se
construieşte pe sine şi este, la rândul ei, modelată de mediul social în care se dezvoltă. Această construcţie
şi dezvoltare a personalităţii unui om nu este un scop în sine ci este o condiţie a realizării acelei misiuni
unice cu care se naşte fiecare din noi.
Pentru a face o comparaţie plastică, putem spune că omul este un vehicul-unicat, aflat la început în
perioada de construcţie şi testare, urmând apoi sa fie lansat într-o cursă lungă şi complexă, având mai multe
„porturi de escală” şi mai multe sarcini de îndeplinit, care, în general, concură la îndeplinirea unei misiuni
mai mari, importantă şi pentru om şi pentru societate. Atât perioada de construcţie cât şi cursa în sine şi
împlinirea fiecărei misiuni trebuie să îi aducă omului împlinire şi fericire. Altfel, aşa cum au arătat
cercetările, apar dezechilibrul şi bolile.
Elementele din mediul social care intervin în perioada copilăriei, perioada de „dezvoltare şi
testare” – Familia
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia
este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.Tot familia
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are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de dezvoltare, la
vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii sunt realmente
preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu corespunde acestui
model ideal.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca
depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului
şi aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie
să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor
sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate insaţiabilă, pun cele mai multe întrebări în perioada
dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe,
răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să
facă lumea din jurul lor comprehensibilă.
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
În primii ani de viaţă, copilul continuă să asimileze informaţii la întâmplare, ca un burete, dar fără a
avea discernământul şi orientarea pe care ar trebui să i-o dea părinţii – lumea din jurul lui îi oferă informaţii
contradictorii, devenind greu de înţeles şi, uneori, ameninţătoare.
Copiii care cresc astfel, unii foarte inteligenţi, pot uneori face faţă cu brio în primii ani de şcoală
cerinţelor, dar, pe măsură ce cresc şi asimilarea cunoştinţelor cere din ce în ce mai mult interes şi motivaţie
şi procese de gândire sistematizate, elaborate, aceşti copii nu mai fac faţă şi încep să apară probleme,
inclusiv de sănătate – depresii, boli cauzate de stress.
Bibliografie :
Text preluat din disertația „Sănătatea și educația, domenii de convergență”, prezentată de membrii
Consorțiului ACORD la al II-lea Congres al Medicinei Integrative, București, 2011
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EDUCAȚIA IN FAMILIE – BAZA UNEI DEZVOLTARI SANATOASE A
COPIILOR ȘI A SUCCESULUI IN VIAȚA
PROF. IMBUZAN MARIUS
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 POPEȘTI
Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți.Dar, oare, toți
știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
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 (extinse) le oferă.Unii părinţi sunt profesori emoţionali
talentaţi, alţii, din nefericire cei mai mulţi, nu.
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.
În viziunea lui Daniel Goleman, autorul cărţii “Inteligenţa emoţională”, cele mai inadecvate tipare
emoţionale pe care le utilizează părinţii şi ulterior, prin extensie, educatorii, învăţătorii şi 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.
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.
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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, spune
Goleman, 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.
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.
Bibliografie:
Text preluat din disertația „Sănătatea și educația, domenii de convergență”, prezentată de membrii
Consorțiului ACORD la al II-lea Congres al Medicinei Integrative, București, 2011
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. INDRIEȘ EMANUELA
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST, REȘIȚA, CARAȘ-SEVERIN
Se vorbește adesea despre „creșterea și educarea copiilor”:
1. „A crește” înseamnă „a înălța”, permițându-i copilului să atingă o înălțime morală, afectivă,
intelectuală și socială. Să-și atingă nivelul în funcție de capacitățile, potențialul, forțele și limitele lui.
Voi putea să-l ghidez și să-i fiu complice, permițându-i înainte de toate „să fie”, doar așa el se va
putea individualiza.
A-mi crește copilul înseamnă a-i permite să se dezvolte, să-și contureze calitățile, aptitudinile și
gusturile. Înseamnă a-l ajuta să învețe într-un mediu sănătos și sigur.
2. „A educa” un copil înseamnă a-l învăța legile, valorile, conceptele care guvernează societatea
noastră, lumea în care trăim. Educația are legătură cu lumea exterioară. Când nu fac decât să educ, îl plasez
cu toți copiii pe același nivel. Vreau ca el să învețe principii bune fără să țin cont de ceea ce este el, de
diferențele lui.
În schimb, adevărata creștere a copilului are legătură cu lumea interioară, de unde importanța
părintelui ca ghid și complice:
- Părinte – fiindcă sunt responsabil de educație și trebuie să satisfac nevoile copilului;
- Ghid – pentru a-i permite să intre în contact cu potențialul său înnăscut, susținându-l în învățare,
experimentare, evoluție;
- Complice – stârnindu-i dorința, interesul de a se dezvolta în toate domeniile alese de el.
Părintele-ghid și complice este așadar acela care-i permite copilului său să se descopere și să crească,
fiind în același timp responsabil de educația și bunăstarea lui.
Copiii învață ceea ce trăiesc:
1. Dacă trăiesc în critică și cicăleală, copiii învață să condamne;
2. Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învață să fie agresivi;
3. Dacă trăiesc în teamă, copiii învață să fie anxioși;
4. Dacă trăiesc înconjurați de milă, copiii învață autocompătimirea;
5. Dacă trăiesc înconjurați de ridicol, copiii învață să fie timizi;
6. Dacă trăiesc în gelozie, copiii învață să simtă invidia;
7. Dacă trăiesc în rușine, copiii învață să se simtă vinovați;
8. Dacă trăiesc în încurajare, copiii învață să fie încrezători;
9. Dacă trăiesc în toleranță, copiii învață răbdarea;
10.
Dacă trăiesc în laudă, copiii învață prețuirea;
11.
Dacă trăiesc în acceptare, copiii învață să iubească;
12.
Dacă trăiesc în aprobare, copiii învață să se placă pe sine;
13.
Dacă trăiesc înconjurați de recunoaștere, copiii învață că este bine să ai un țel;
14.
Dacă trăiesc împărțind cu ceilalți, copiii învață să fie generoși;
15.
Dacă trăiesc în onestitate, copiii învață respectul pentru adevăr;
16.
Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învață să fie drepți;
17.
Dacă trăiesc în bunăvoință și considerație, copiii învață respectul;
18.
Dacă trăiesc în siguranță, copiii învață să aibă încredere în ei și în ceilalți;
19.
Dacă trăiesc în prietenie, copiii învață că e plăcut să trăiești pe lume.
Copiii sunt ca bureții, absorb tot ce facem, tot ce spunem. Învață în fiecare clipă de la noi, indiferent
dacă suntem sau nu conștienți de asta.
De multe ori reacționăm fără să gândim, vorbele ne ies pe gură atât de repede încât ne surprind și pe
noi. Poate că suntem obosiți sau preocupați de ceva. Indiferent de motiv, nu e prea târziu să schimbăm tonul
și să evităm ca un incident mărunt să capete proporții exagerate, afectând sentimentul valorii de sine al
copilului. Nu e ușor să ne înfrânăm supărarea, chiar suntem conștienți că asta ar fi spre binele copiilor
noștri. Cei mai mulți dintre noi trebuie să facem eforturi considerabile pentru a ne înțelege și a ne controla
reacțiile afective. Într-un mic incident, ne-ar fi de mare ajutor să avem pregătită o întrebare de genul „Cum
s-a întâmplat?” O asemenea formulare pune accentul pe incident, nu pe copil. În felul acesta, preîntâmpinăm
1410

sentimentul de inadecvare, de eșec al copilului și pregătim terenul pentru învățarea constructivă. Astfel,
putem descoperi împreună cum ar trebui procedat pe viitor.
Ca părinți, avem responsabilitatea de-a vedea și de-a aprecia ceea cea are unic fiecare copil.
Prețuindu-ne copiii, îi învățăm să se prețuiască la rândul lor. Acordându-le atenție și ascultându-le
îndeaproape dorințele, grijile, visele, glumele și pasiunile, le arătăm că sunt importanți pentru noi, că îi
iubim și că le apreciem calitățile unice – că nu am vrea să fie altfel decât sunt. Îi putem ajuta să se accepte
așa cum sunt, cu toate calitățile, cu slăbiciunile și punctele forte.
A ne ajuta copiii să capete încredere în ei nu înseamnă doar să le încurajăm comportamentul, ci trebuie
să ne gândim și la trăsăturile sufletești pe care și le dezvoltă copiii noști. Când vedem că posedă o calitate
pe care o admirăm (generozitate, bunătate, sensibilitate, hotărâre etc.) trebuie să le arătăm că am remarcato și o apreciem. Comentariile nostre contribuie la conturarea imaginii de sine pe care copiii noștri o vor
purta cu ei la școală, în societate, în carieră. Dacă le asigurăm un mediu sigur și cald în care să poată învăța,
le dăm șansa de a-și atinge potențialul maxim.
Bibliografie
1. Renaud, Helene; Gagne, Jean-Pierre, 8 metode eficiente pentru educarea copiilor, Editura
Polirom, Iași, 2011.
2. Nolte, Dorothy Law; Harris, Rachel, Copiii învață ceea ce trăiesc, Editura Humanitas, București,
2012.
3. Kuzma, Kay, Înțelege-ți copilul, Editura Viață și Sănătate, București, 2011.
4. Dr. Dobson, James, Creșterea copiilor, Editura Noua Speranță, Timișoara, 2002.
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MODALITĂȚI DE DISCIPLINARE POZITIVĂ ÎN FAMILIE
PROF. CONSILIER ȘCOLAR - ÎNTORSURĂ RAMONA OLIMPIA
C.J.R.A.E. SUCEAVA
Disciplinarea copiilor reprezintă unul dintre cele mai importante roluri pe care le are părintele.
Disciplinarea eficientă din cadrul familiei este forma prin care copiii învață comportamentele pozitive
pentru tot restul vieții. Îl ajută pe copil să crească și să se dezvolte într-un mod echilibrat și sănătos din
punct de vedere emoțional. Disciplinarea eficace și pozitivă îl învață pe copil comportamente pozitive și nu
este o metodă de „supunere” a copilului la regulile impuse de adult. Pedeapsa nu face decât să elimine
pentru moment un comportament, însă nu îl învață pe copil cum să realizeze comportamentul în parametrii
acceptați.
O metodă foarte frecventă de învățare sau modificare a unui comportament al copilului utilizată de
părinți este informația. Dar, de cele mai multe ori observăm că informația singură nu schimbă
comportamentul. Oricât de mult am vorbi și am spune copilului ce să facă sau ce să nu facă, observăm că
nu se produc schimbările pe care ni le dorim. Copilul ca și adultul are nevoie de timp, de metode și de mult
exercițiu pentru a învăța un comportament. Nu este suficient să știm ce comportament vrem să formăm
pentru a și realiza acel comportament.
Copiii își schimbă comportamentul când li se oferă un feedback pozitiv decât unul negativ. Este mult
mai util să evidențiem ce s-a realizat într-o sarcină sau acțiune decât să subliniem ce nu s-a realizat sau ce
mai avem de realizat. Când oferim un feedback negativ „camera ta arată tot dezordonată” sau „nu ți-ai făcut
temele așa cum trebuia” copilului îi este dificil să știe ce a realizat bine din activitate și ce mai are de
îmbunătățit.
În momentul în care dorim să-l învățăm pe copil un comportament este bine să începem cu ce știe
deja copilul, care sunt resursele lui mentale, sociale sau emoționale în acel moment. Încurajarea zilnică a
copilului, focalizarea pe aspectele pozitive „Bravo! Ai reușit”, atenția acordată progreselor și aspectelor
pozitive ale situației „Apreciez modul în care ai rezolvat…”, acceptarea diferențelor individuale „Mă bucur
când tu…”, așteptările realiste față de copil, așteptări adaptate nevoilor și potențialului lui de dezvoltare
„Sunt mândru/ă când...”, evitarea comparațiilor dintre copii „Pentru mine ești special!” stau la baza
dezvoltării încrederii în sine a copilului, care este baza oricărui proces de învățare și mai ales a învățării de
comportamente.
Disciplinarea este o bună oportunitate pentru copil de a învăța comportamente pozitive, responsabile.
Comportamentele sunt rezultatul învățării. Primul mod în care un copil învață un comportament este
imitarea și observarea celorlalți. Modul în care părintele reacționează sau rezolvă o problemă este un foarte
bun moment pentru copil de învățare. Copilul nu se naște cu aceste abilități. Comportamentele se învață
prin exercițiu. La fel se învață și comportamentele sociale cum ar fi respectarea unei reguli, cooperarea în
grup sau rezolvarea unui conflict, iar rolul părinților este de a le oferi copiilor cât mai multe oportunități de
învățare a acestor abilități esențiale pentru ca aceștia să devină responsabili, autonomi și independenți.
Este foarte important să oferim copilului oportunitatea de a exersa cât mai multe activități plăcute
care îl fac să se simtă valoros și competent. Cu cât copilul va fi implicat în mai multe activități plăcute cu
atât scade probabilitatea de a se implica în comportamente problematice. Implicarea părintelui în jocul
copiilor sau în activitățile preferate ale copiilor este extrem de valoroasă pentru dezvoltarea cognitivă,
socială și emoțională a copilului.
O modalitate eficientă prin care copiii învață să ia decizii este oferirea oportunității copilului de a
alege între două sau mai multe opțiuni. În loc de a spune copilului „NU” (nu face X sau Y), este bine de a
i se oferi copilului alternative legat de ceea ce se dorește să facă. Când îi spunem unui copil ce să nu facă îi
este foarte dificil să aleagă în loc un comportament alternativ. Această metodă îi atrage atenția copilului de
la comportamentele problematice și în același timp îi oferă alternative de a-și petrece timpul la fel de
interesant.
Preferabil este a se evita întrebările de tipul „De ce ai făcut comportamentul X ?” sau „De ce ești
nervos/furios?”. Acest tip de întrebări cer copilului să menționeze cauza comportamentului său sau a
emoției sale. Sunt întrebări la care copilul, fapt datorat vârstei, nu știe să răspundă, de aceea important este
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ca într-o astfel de situație copilul să învețe cum se rezolvă o problemă și mai puțin important de ce a făcut
acel comportament.
Copiii au nevoie de foarte multă repetiție și exercițiu pentru a învăța un comportament.
Comportamentul se învață prin încurajări și feedback-uri pozitive, evitându-se „vânarea” greșelilor copiilor
și furnizarea de feedback-uri negative. Greșeala trebuie percepută de către copil ca o oportunitate de
învățare și ca o identificare de soluții alternative fără inducerea sentimentului de auto învinovățire sau de
învinovățire a celorlalți.
Responsabilizarea copilului presupune asumarea de către acesta a consecințelor propriilor
comportamente, nicidecum asumarea de către părinte a comportamentului copilului, deoarece copilul nu va
învăța niciodată relația dintre comportament și consecințele sale. Responsabilitatea părinților sunt acele
comportamente care pun în pericol siguranța și sănătatea copilului.
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SUNT EDUCAT, MULŢUMESC FAMILIEI!
IOANA GABI, PROF. INV. PRIMAR
SCOALA GIMNAZIALA OBOGA
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne dezvăluie
mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul nostru.
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile
sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl
îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre
lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor
şi dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
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procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV.PREȘC. ION ELENA
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 18, TULCEA

Educația este un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau direcționare, o categorie
fundamentală a pedagogiei.
Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile
native pentru virtute ale acelora care dispun de ele. Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica
magna”, considera că la naștere, natura înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și
religiozității”, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educație. Rezultă că în concepția sa, educația este
o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu
poate deveni om decât dacă este educat”.
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia
este instituţia fundamentală în toate societăţile. Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte
dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritualestetic.
De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre
lume și viață, despre fenomene din natură și societate, copilul le primește din familie. Astfel, prin
comunicarea continuă cu membrii familiei, el iși însușește limbajul, care cu timpul devine un puternic
instrument al dezvoltării sale psihice. Părinții vor fi atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, le vor
corecta vorbirea,le vor îmbogăți vocabularul, îi vor învăța să se exprime corect și coerent. Însușirea vorbirii
de către copii cu cei din jur. Părinții trebuie să acorde o mare atenție întrebărilor copiilor, semn sigur al
dezvoltării lor intelectuale, al manifestării active a setei de cunoaștere, al curiozității lor cu privire la
originea lucrurilor din jur. În familie copiii își însușesc primele cunoștințe, își formează primele reprezentări
și dobândesc experiențe morale. Părinții îi învață de timpuriu pe copii să înțeleagă ce este "bine" și ce este
"rău", ce este "permis"și ce este "interzis". Pentru unele fapte și acțiuni, copiii sunt încurajați și lăudați, iar
pentru altele sunt dojeniți de către părinți.
Procesul educării morale a copilului este de lungă durată, deși începe încă din familie. Deprinderile
de comportare civilizată, atitudinile copilului față de alții exprimă de fapt atmosfera morală în care el a fost
crescut în familie, sfaturile și îndemnurile pe care le-a primit de la părinți, exemplul personal pe care i l-au
dat prin atitudinile și faptele lor de conduită. Unii părinți nu înteleg că, adesea, copilul este incorect nu
pentru că ar vrea să se abată de la reguli, ci pentru că nu știe cum trebuie să se comporte, nu dispune de
experiența morală necesară, nu cunoaște cerințele față de comportarea lui.
În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relații juste între membrii familiei. Ceea
ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciprocă dintre membrii familiei,
dragostea părintească rațională față de copii, consecvența și unitatea cerințelor pe care le formulează părinții
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și ceilalți membri ai familiei față de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele
lor, încât devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, părinții își iubesc copii, le poartă de grijă,
muncesc pentru ei și participă la toate bucuriile și supărările lor. Dar această dragoste nu trebuie să fie
oarbă. Părinții care se manifestă astfel față de copiii lor, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile,
nu se bucură de niciun fel de respect în fața acestora. Comportamentele educaționale ale părinților, chiar
dacă sunt bine intenționate, pot avea efecte negative asupra copiilor, din cauza neadecvării lor, a
particularităților de vârstă și individuale, la situații concrete de acțiune, la sistemul de cerințe adresate
copiilor etc. Severitatea exagerată – manifestată prin interdicții, prin brutalitate și prin privațiuni de tot felul
– își va lăsa amprenta asupra personalității în formare a copilului. Astfel de părinți impun un regim de viață
și, în special de învățătură, peste limitele de toleranță psihologică și psihofiziologică specifică vârstei. Ei
impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activități recreative, la jocurile specifice
vârstei și utilizează frecvent pedepse care lezează demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. În afara
programului școlar, copiii sunt puși adeseori să învețe mai multe limbi străine, să desfășoare activități
artistico-plastice, sportive, etc, chiar dacă nu au aptitudini în acest domeniu.
Pentru o educație sănătoasă, copilul are nevoie de părinți calmi, întelegători, afectuoși, destul de
maleabili în raporturile cu copilul, fară a da dovadă de slăbiciune. El are nevoie să simtă că părinții se ocupă
de el, că iau parte la micile lui necazuri și la problemele care îl întristează, și că nu se dezinteresează de
ceeea ce se întâmplă la școală. Dar în același timp el are nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm
pentru a nu-l lăsa să-și închipuie că libertatea lui e fără margini și, totodată, să știe că părinții săi împărtășesc
același nivel de exigență.”(M. Gilly).

1417

„FAMILIA-PILONUL EDUCAȚIE”
PROF. DAVID DANIELA,
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 190, SECTOR 4 – BUCUREȘTI
PROF. IONESCU ALEXANDRA – MARIANA,
LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU”, SECTOR 3 – BUCUREȘTI
Cuvinte cheie: societate, educație, familie, personalitate.
Odată cu trecerea timpului s-au produs modificări considerabile în mecanismul de funcționare al
omenirii și al societăților existente datorită evoluției educației. O societate este alcătuită din persoane care
întreprind acțiuni pentru a-și satisface nevoile și aspirațiile culturale comune ce conduc spre evoluția
continuă atât de necesară. Nucleul dezvoltării unei societăți este reprezentată de familie în mijlocul căreia
stă copilul care este pionul de bază al acestui mechanism.
Rapiditatea schimbărilor și complexitatea noutăților aduce mereu în fața oamenilor de toate vârstele
noi probleme de ordin economic, cultural, ștințific etc. Educația sub toate formele ei este unealta prin care
se găsesc soluții pentru adaptarea rapidă și eficientă la societate viitorului care este în continuuă modificare.
Cunoașterea particularităților dezvoltării personalității, a factorilor care contribuie la desăvârșirea acesteia,
a problemelor pe care le ridică ea, contribuie în mare măsură la găsirea unor soluții adecvate.
„Familia constituie un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală influențează armonia
fiecăreia dintre părți”. (A. Berger)
“Pecetea pe care părinții o lasă asupra structurii și profilului spiritual-moral al personalității propriilor
copii se menține toată viața ” (M. Golu). Acest tip de relație este hotărâtoare în devenirea personalității nu
numai prin faptul că ea este primordială și se menține pe toată durata vieții (cu intensități diferite), dar și
prin faptul că familia mediază și condiționează comunicarea și interacțiunea cu celelalte componente
sociale, în special cu școala.
Metodele educative pe care familia le oferă copiilor sunt atât directe prin acțiuni dirijate cât și indirect
prin modele de conduită oferite de către membrii familiei, precum si prin climatul psihosocial existent în
familie. Modelele de conduită oferite de părinți pe care copiii le preiau prin imitație și învățare-precum și
climatul socio-afectiv în care se exercită influențele educaționale („cei șapte ani de acasă”) constituie primul
model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a
modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. Strategiile educative la
care se face apel în familie determină în mare măsură dezvoltarea personalității, precum și rezultatele
școlare a le copiilor, comportamentul lor socio-moral.
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.
Bibliografie:
 https://putereortodoxa.wordpress.com/2013/04/03/rolul-familiei-in-educatia-copilului-2/
 https://sites.google.com/site/roluleducatiei/rolul-familiei-in-formarea-individului
 https://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/EDUCATIA-IN-FAMILIE-FACTOR-AL-75.php
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CUVINTE FRUMOASE, PENTRU FIINȚA DRAGA!
IONIȚA LUIZA-VERONICA
GRADINIȚA NR. 217, SECTOR 6, BUCUREȘTI
Cine nu spune tot timpul cuvântul magic mama? Orice persoană fie mic sau mare utilizează frecvent
acest cuvânt.
Zi de zi fiind la grădiniță auzim acest cuvânt care ne duce cu gândul la tot ce este mai frumos și mai
bun pe acest Pământ.
Fiecare dintre noi suntem conștienți că mama este cea care ne dă viață și ne educă în stilul propriu,
nicio mama nu poate educa ca alta, nicio mama nu poate iubi cum te iubește mama ta, nicio mama nu își
tratează copilul ca cealaltă-fiecare este unică , fiecare gândește pentru copilul ei și face lucrurile așa cum
numai ea le simte.
Toate aceste lucruri se simt și se transmit din bunătatea mamei, din zâmbetul frumos și cald pe care
îl afișează pe chipul blând indiferent de starea de spirit de care dispune, iar copiii sunt cei care transmit
aceste lucruri către toți din jur-un copil iubit este un copil fericit, un copil cu care se discută zilnic și căruia
i se dau explicații este un copil bun , care știe să împartă cu cei din jurul lui sentimente și lucruri frumoase.
Copiii ai căror părinți sunt apropiați, au o familie unită dăruiesc la rândul lor părinților sentimente
de bucurie , satisfacții , siguranță și bună dispoziție.
Toate aceste lucruri mărețe le poate transmite și educa ființa cea mai dragă nouă și anume mama.
Educația pentru frumos și pentru o viață sănătoasă, armonioasă nu o poate transmite copilului decât o
singură persoană din primele momente ale vieții și anume-MAMA.
În cadrul activităților desfășurate în grădiniță zi de zi ne dăm seama de aportul adus de această ființă
în educarea copilului, de aceea sunt zile special când copiii vor sărbători alături de colegii de grupă ziua
acestor ființe dragi (fie de ziua onomastică-când sărbătorim ziua prenumelui unei persoane- copilul fiind
enuziasmat de faptul că știe prenumele mamei iar împreună cu ceilalți să îi poată realiza o felicitare , fie de
zile dedicate tuturor mamelor, cum este Ziua de 8 Martie , când fiecare copil îi poate oferi un mic cadou
confecționat special pentru ființa dragă)
Cu aceeași dragoste , copiii au învățat pentru prima dată să scrie chiar acest cuvânt fără de care nu
există viață –MAMA. Pe fiecare felicitare dedicată mamei , ei vor scrie în culorile curcubeului acest cuvânt
ce le trezește sentimentul de dragoste, fiecare literă înseamnă iubire, fiecare floare ce este trasată semnifică
inima mamei, orice literă sau semn grafic este așezat pe acea foaie cu gândul la cea care le-a dat viață.
În fiecare cu aceeași dăruire copiii realizează mici surprize pentru cele mai dragi ființe.
EXEMPLE –Felicitări realizate de către copii
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IMPORTANTA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘC. LAVINIA IORDACHE
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Ca mediu social ,familia reprezinta locul in care copilul este ingrijit, educat,educatia in familie
precedand-o pe cea institutionala. Copilul, in primii ani de viata este dependent de parinti, iar acestia nu
trebuie sa fie preocupati doar de latura fizica a ingrijirii lui,ci sa aiba in vedere educatia psiho-sociala,
coreland posibilitatile fizice cu cele psihice. Educatia in familie pune bazele dezvoltarii psihice a copilului,
iar educatia sa la nivel psihic trebuie sa urmareasca pas cu pas evolutia fizica,urmarindu-se concomitent
educatia intelectuala, morala in scopul formarii caracterului. Cel mai important rol in evolutia psihica a
copilului il au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta varsta,rolul exemplului este foarte
important; De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizarii psihice a copilului. Primele impresii despre
lume si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din familie. Astfel, prin
comunicarea continua cu membrii familiei, el isi insuseste limbajul, care cu timpul devine un puternic
instrument al dezvoltarii sale psihice. Parintii vor fi atenti la felul cum pronunta copiii cuvintele, le vor
corecta vorbirea,le vor imbogati vocabularul, ii vor invata sa se exprime corect si coerent. Insusirea vorbirii
de catre copiii cu cei din jur. Parintii trebuie sa acorde o mare atentie intrebarilor copiilor,semn sigur al
dezvoltarii lor intelectuale, al manifestarii active a setei de cunoastere,al curiozitatii lor cu privire la originea
lucrurilor din jur. In familie copiii isi insusesc primele cunostinte,isi formeaza primele reprezentari si
dobandesc experiente morale. Parintii ii invata de timpuriu pe copii sa inteleaga ce este "bine"si ce
este"rau", ce este "permis"si ce este "interzis".Pentru unele fapte si actiuni, copiii sunt incurajati si laudati,
iar pentru altele sunt dojeniti de catre parinti.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca
depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului
şi aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.). Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea.
Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
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
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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 (extinse) le oferă.
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.
Bibliografie
Fragment din disertația „Sănătatea și educația, domenii de convergență”, prezentată de membrii
Consorțiului ACORD la al II-lea Congres al Medicinei Integrative, București, 2011
https://creeracord.com/2016/07/12/educatia-in-familie-baza-unei-dezvoltari-sanatoase-a-copiilor-sia-succesului-in-viata/
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ROLUL BASMELOR ÎN EDUCAŢIA COPIILOR
PROF. IORGA ADELAIDA
LICEUL TEORETIC ,,RADU VLĂDESCU”
ORAS PATARLAGELE, JUD. BUZAU

Copilul pe care ȋl creştem şi pe care ȋl educăm nu este la fel ca ceilalţi: este ,,al nostru” este ,,unic”
este de ,, neȋnlocuit”. Ca şi o plantă , copilul creşte foarte diferit ȋn funcţie de hrană, de lumină, de ambianţa
favorabilă sau defavorabilă mediului familial. Această ambianţă , acest climat poate să-l ajute sau să- l
ȋmpiedice să se dezvolte normal şi răspunderea o purtăm ȋmpreună: părinţi şi profesori.
A creşte şi a educa un copil este o operă care cere multă dragoste , dar aceasta nu ȋnseamnă că ea nu
impune şi raţiune bazată pe cunoştinte precise. Ca ȋn oricare altă ȋmprejurare , numai dragostea , nu este de
ajuns.
,,Copilul este părintele adultului”-reprezintă o exprimare metaforică a rolului imens pe care ȋl are
copilăria pentru viitoarea viaţă adultă.
Teoria la modă a libertăţii, a neintervenţiei ȋn dezvoltarea copilului , de cele mai multe ori este un
pretext comod de a ne sustrage de la ȋndatoririle de educator. Copilul are nevoie să fie apărat , călăuzit, are
nevoie să se simtă important pentru cei pe care ȋi iubeşte.Ca o contrapunere faţă de gustul din ce ȋn ce mai
accentuat pentru cultura audio-video, familia trebuie să se ȋngrijească de formarea gustului pentru lectură.
Cele mai mari valori spirituale ale omenirii sunt tezaurizate sub forma operelor scrise.
Deschizându-le porţile miraculoase ale universului literar , copilul se apleacă asupra cărţii cu multă
curiozitate şi sete. Momentul acesta este crucial pentru formarea gustului pentru citit.Acum trebuie să
intervină discretă , dar fermă, mâna părintelui care să aleagă , să indice, să călăuzească.
Basmele sunt ,, un cadou din dragoste” şi astfel sunt dăruite copiilor pentru a-i ajuta să facă faţă
lumii acesteia ȋn care cresc. Este ȋnsă foarte important şi modul ȋn care le sunt oferite , pentru a oferi la
maximum magia şi speranţa pe care o aduc. Albă ca Zăpada şi piticii din pădure , Făt-Frumos şi calul lui
năzdrăvan, Cenuşăreasa şi pantoful pierdut la miezul noptii, Jack şi vrejul de fasole, Sindbad Marinarul şi
fabuloasele sale aventuri…Ne-au fost foarte aproape , prieteni nevăzuţi de ani de zile şi ne ȋntrebăm uneori
dacă ne-am despărţit vreodată de ei. Prin ce ne-au cucerit şi ce au lasat ȋn noi aceste pesonaje?
Vremea basmelor este vremea magică a copilăriei , dar nu este nici pe departe o vârstă liniştită şi
lipsită de greutăţi pentru copii.El -copilul –iese din relatia de dependentă faţă de părinţii săi şi trebuie să se
adapteze multor nouţăti apărute ȋn viaţa sa: grădiniţa şi scoala ce restrâng din libertatea pe care a avut-o
până atunci, conflictele cu părinţii ce nu mai par atât de buni şi de ȋntelegători, cerinţele celor din jur care
devin tot mai solicitante.Copilul ȋnvaţă să facă faţă multor ȋncercări legate de maturizare, şi nu este un lucru
usor. Deşi viaţa pare de multe ori derutantă , copilul are nevoie de o educaţie care , subtil şi numai prin
ȋnţelesuri, să-l facă să vadă avantajele unui comportament adecvat moralei şi acest lucru nu prin intermediul
regulilor abstracte , ci prin poveşti cu zâne şi prinţi, prin spectacolul luptei dintre bine şi rău.
Insuşirea principiului realităţii este dificilă şi cu siguranţă nu este o alegere naturală a copilului care
se află sub dominanţa de necontestat a principiului plăcerii. Niciun copil nu se va identifica ȋn mod natural

1422

cu personajele negative. Basmele vin dintr-o lume fantastică şi aduc alinare dau speranţă pentru viitor şi
contin promisiunea unui final fericit.O mare parte a părintilor cred că un copil trebuie să fie ferit de ceea ce
ȋl tulbura cel mai mult : angoasele fără forma şi fără nume, fantasmele haotice , colerice, uneori violente.
Mulţi cred că ar trebui prezentată copiilor doar realitatea conştientă şi imaginile generoase pentru ca ei să
vadă doar partea ȋnsorită a lucrurilor.Dar această viziune unilaterală nu poate hrăni decât spiritul , iar viaţa
reală nu este numai soare.
A apărut ȋn unele medii ,,mult prea corecte” ideea că basmele au prea multă violenţă , pedepse
sângeroase , canibalism şi mutilări ( Scufiţa roşie şi bunica sunt scoase din burta lupului după ce au fost
mâncate, Hansel şi Gretel sunt ameninţaţi că vor fi mâncati de vrăjitoare etc. ) Dar dacă ne gândim la rolul
pe care ȋl au basmele pentru copii şi anume de a modela prin imaginaţie materialul inconştient diminuând
astfel influenţa uneori nefastă, devine evident că toate aceste aspecte amenintătoare şi teribile din basme
sunt necesare copilului pentru a putea ,,dezamorsa” propriile sale tendinţe violente şi antisociale pentru a
le da sens ( precum ȋn basme sunt pedepsiţi cei răi , iar eroii scapă teferi din multiplele ȋncercari prin care
trec.)
Poveştile sunt alături de noi mereu prin mesajul pe care ȋl trimit dincolo de orice vârstă , ca luptă
ȋmpotriva greutăţilor vieţii este inevitabilă şi este parte intrinsecă din existenţa umană , dar ȋn loc să cedăm
trebuie să ȋnfruntăm ferm dificultăţile adesea injuste şi astfel să ajungem şi să depăşim toate ostacolele şi
să fim ȋnvingători.
Şi pentru că jocul este activitatea predominantă ȋn copilărie, să-l lăsăm pe copil să se joace de-a
,,prinţii si zânele”, ,,vrăjitoarea şi zmeii”…
Este suficient să-i privim pe copii ȋn timpul jocului pentru a ne face o impresie referitoare la conduita
acestora şi particularităţile lor psihologice. In joc copiii se exprimă deschis , clar, dezinvolt, ȋn timp ce alţii
sunt mai reţinuti , mai putini activi.
Oare de ce? Este ȋntrebarea care ne duce iar la familie , la primii ani ai copilăriei.
Bibliografie:
1. Dragan, Ion- Educaţia noastră cea de toate zilele, Timisoara, Editura ,,Eurobit”,1992
2. Tiberiu,Rodica- Familia ȋn faţa conduitelor greşite ale copilului, E. D. Bucuresti,1981
3. Parintele Alexandru – Copilul ȋn faţa televizorului şi a computerelor, Mănăstirea Piatra Screisa,
Caraş Severin,2002.
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ A COPILULUI
IORGA MIHAELA, PROF. ÎNV. PRIMAR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUCUIEȚI
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.
Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la Comenius,
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.
Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influenţează şi
modelează persoana umană. Unii chiar merg mai departe şi susţin că acţiunea ei asupra persoanei este atât
de mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte grupuri sociale. Familia este adevăratul laborator de formare
a persoanei. Noi, adulţii, suntem adesea copleşiţi de grijile zilnice şi ne este tot mai greu să ne aducem
aminte cum vedem lucrurile prin sufletul copilului care am fost.
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. Este unanim recunoscut faptul că strategiile
educative la casre 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 socio-moral.
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 săşi 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 handicapat 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.
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.
Timpul acordat este darul pe care părintele îl oferă prin prezenţa sa copilului. În multe case, copiilor
le este mai greu fără televizor decât fără taţi. Cu cât legătura emoţională dintre copil şi tată este mai
puternică, cu atît scade posibilitatea de a se ajunge la un comportament ce presupune delincvenţă. Timpul
acordat trebuie să presupună şi un contact vizual plăcut şi plin de afecţiune. A privi copilul în ochi este o
modalitate foarte eficientă de a transmite iubire din toată inima către sufletul copilului. Nu trebuie lăsat
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copilul să creadă că i se oferă iubire pentru că a făcut ceva pe plac în momentul acela, trebuie să i se ofere
iubire în mod consecvent, orice ar fi, indiferent de comportamentul lui sau de orice alte împrejurări. Timpul
acordat înseamnă 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.
Darurile sunt o formă de recunoştinţă sau de stimulare. “Cel mai frumos dar pe care îl puteţi oferi
copilului este propria sănătate emoţională, fizică, spirituală şi intelectuală.” (Sherill şi Prudence Tippins)
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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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. INV. PRIMAR - IRIMIA BEATRIS FLORENTINA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ALBEȘTI
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Când vorbim despre „cei șapte ani de acasă” ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la
părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un
copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc,
te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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.
Nu putem uita niciodată persoana care ne-a zâmbit pentru prima oară și care ne-a copleșit cu dragostea
sa. Această persoană este cel mai frumos dar al vieţii. Este un înger. Toate sentimentele de iubire, fericire,
admirație și recunoștință se adună într-un singur cuvânt: mama.Este persoana pe care cei mai mulţi copii
o consideră modelul lor în viață.
Intr-un fel, copiii işi dau seama că nu au experienţă şi că sunt dependenţi de părinţi. De aceea, ei işi
urmăresc in permanenţă părinţii şi de cele mai multe ori, invaţă cum trebuie să procedeze in diverse situaţii,
prin identificarea cu părinţii. In general, personalitatea mamei va fi copiată de fiica ei. La întrebarea: Ce
vrei să devii când vei creşte?,foarte multe fetiţe vor da răspunsul: Mamă!
Adeseori, părinţi care au oferit totul copiilor, îşi dau seama mai târziu, poate prea târziu, că punândule totul pe tavă, aceştia nu au devenit responsabili şi capabili de a oferi înţelegere şi iubire celor din jur.
Aceşti copii vor creşte cu ideea că lor li se cuvine totul şi vor avea parte de dezamăgiri, atunci când vor
întâmpina greutăţi în a se descurca singuri.
Viața copilului acasă alături de părinții săi, toate activitățile care se desfășoară împreună consolidează
anumite deprinderi, abilități ce contribuie la autonomia copilului, conviețuirea socială ,sănătatea, igiena și
protecția lui.
În familie , copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitațiilor,comparațiilor
și își însușește modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
Creşterea şi educarea copiilor este un joc mult mai dificil decât pare la prima vedere.Adevărat, copiii
cer mult efort, dar nimic valoros nu este ieftin!
Să încercăm să păstrăm nealterate principiile morale pozitive, transmiţându-le copiilor noştri,
comportamente demne de urmat: respect, afecţiune, colaborare, ajutor, ocrotire, cinste, unire! Influenţele
educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin acţiuni mai mult sau
mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. Modelele de conduită
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oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socio-afectiv, în care se exercită
influenţele educaţionale, reprezintă 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 social.
BIBLIOGRAFIE
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ROLUL SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE
PROF. IRIMIA MARILENA
SCOALA GIMNAZIALA ”ION CREANGA” BUZAU
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”
(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)
Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale.
Accentul trece de pe informativ pe formativ.
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre
patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii
umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat.
Procesul educational din gradinita presupune si forme de munca didactica complementara activitatilor
obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in gradinita in afara activitatilor obligatorii sau activitati
desfasurate in afara gradinitei. Ele sunt activitati extracurriculare si se desfasoara sub indrumarea atenta
a educatoarelor. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că
educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine
stabilit în formarea personalităţii tinerilor.
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului.
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii
copiilor.
În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi
socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.
Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim la
televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor nostri in
niste persoane incapabile de a se controla comportamental, emotional si mai presus de toate slabi dezvoltati
intelectual. Se stie ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de cunostinte
punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.
Activitatile de acest gen cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate formele de actiuni
turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii.In cadrul activitatilor organizate in mijlocul naturii, al vietii
sociale , copiii se confrunta cu realitatea si percep activ, prin actiuni directe obiectel, fenomenele, anumite
locuri istorice. Fiind axate in principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor turistice, prescolarii isi pot
forma sentimental de respect si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale. In urma plimbarilor, a
excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate , imaginea realitatii, in cadrul
activitatilor de desen si modelaj, iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite in activitatile practice, in
jocurile de creatie. Plimbarile prin parc din aceasta toamna, frunzele ruginii ,stolurile de pasari care se
pregateau de plecare,frumusetea deosebita a acestui anotimp le vor ramane in suflet celor mici , creandu-le
emotii estetice.La varsta prescolara, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune in legatura
cu mediul , fiind dispusi sa actioneze in acest sens .Ca educatoare, trebuie sa oferim in mod gradat , in acord
cu particularitatile de varsta , cunostinte stiintifice, sa organizam activitati educative privind protejarea
mediului inconjurator: curatarea parcului, a mediului de joaca , ocrotirea unor animale .
Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării,
la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul
natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul
ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere
de artă scriitori şi artişti.
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor.
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Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc de a
intuit si pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale poporului nostru.
Vizionarile si spectacolele constituie o alta forma de activitate extracurriculara in gradinite, prin care
copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.
Desi aceasta forma de activitate il pune pe copil in majoritatea cazurilor in rolul de spectator, valoarea
ei deosebita rezida in faptul ca ea constituie o sursa inepuizabila de impresii puternice, precum si in faptul
ca apeleaza, permanent, la afectivitatea copilului.
Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv, poate constitui de
asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de plecare in organizarea unor actiuni
interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive,
urmata de discutii pregatite in prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor aspecte educative,
stimuleaza si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, picture, etc.
Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor adduce copiilor o mare satisfactie, prin faptul ca arta
filmului da copiilor iluzia realitatii.
Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la recomandarea emisiunilor
de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor, programelor distractive care au o influenta pozitiva
mai evident conturate.
Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă pe
nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de eroii
neamului, la formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale , care se vor transforma în convingeri
ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.
In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine
creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor
extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica, în
astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.
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ROLUL PĂRINȚILOR ÎN EDUCAȚIE!
CAMELIA-MARIA ISMANĂ-ILISAN
Implicarea în dezvoltarea şi educaţia copiilor are diferite efecte pozitive: note mai mari la limba
maternă şi matematică, abilităţi îmbunătăţite de scriere şi citire, rată de prezenţă la şcoală mai bună, mai
puţine probleme comportamentale. Din acest motiv, implicarea părinţilor reprezintă o modalitate de a ajuta
copiii în tranziţia acestora prin adolescenţă, cu efecte pozitive semnificative.
În aceste situaţii, cadrul teoretic este definit de următoarele aspecte: diferenţierea participării
părinţilor după diferite criterii: părinţii cu venituri mici participă mai puţin la activităţi în şcoli decât cei cu
venituri mai mari. Barierele pe care le întâmpină părinţii cu venituri mici sugerează că şcolile trebuie să
dezvolte o nouă abordare pentru implicarea acestor părinţi (Cankar şi Deutsch, 2009, apud Griffin şi
Galassi, 2010); alţi teoreticieni susţin că istoria parteneriatului nu este doar o istorie evolutivă a lărgirii
participării; parteneriatele implică o dublă relaţie de punere în legătură a modelelor de guvernare ale statului
şi societăţii civile cu principiile acţiunii individuale (Karila şi Alasuutari, 2012). Tipologia beneficiilor
implicării include: - pentru copii: performanţă academică, atitudini şi comportament, prezenţă, adaptare şi
implicare şcolară, rata promovabilităţii; - pentru părinţi: atitudini pozitive faţă de şcoală, relaţii mai bune
între copii şi părinţi; - pentru profesori: motivaţie crescută pentru îmbunătăţirea metodelor educative; pentru comunitate: sprijin crescut din partea comunităţii. Școlile care au creat programe de parteneriat
foarte bune au putut implica în mod productiv în educaţia copiilor, părinţi din toate mediile, indiferent de
statutul socio-economic, mediul de viaţă şi numărul de membri ai familiei (Cankar şi Deutsch, 2009, apud
Griffin şi Galassi, 2010). Există două tipuri de factori care pot influenţa implicarea consilierilor şcolari în
parteneriatele școală-familie-comunitate: factori care ţin de consilierul şcolar şi factori care ţin de şcoală
(Bryan şi McCoy, 2007). Evidenţele indică faptul că factorii de la nivelul şcolii au un efect mai mare asupra
implementării parteneriatelor școală-familie-comunitate decât factorii de la nivel individual, cum ar fi
factorii care ţin de consilier. Se observă că implicarea părinţilor tinde să scadă în învăţământul secundar.
Factorii care determină lipsa de implicare a părinţilor sunt: lipsa reţelelor sociale pentru părinţi, lipsa
stabilităţii financiare, nivelul educaţional scăzut al părinţilor, factori ce ţin de şcoală, ore de întâlnire
neconvenabile, transport, îngrijirea copiilor, cunoştinţele părinţilor despre regulile şi politicile şcolii, lipsa
de încredere a şcolii în părinţi şi elevi, rasismul perceput de către părinţi, experienţe negative ale părinţilor
cu şcoala în copilărie.
A fi părinte în societatea modernă semnifică nu numai înţelegerea nevoilor copilului, dar şi
expectanţele pe care părinţii le au din partea societăţii, întrucât evoluţia şi sănătatea copiilor nu este numai
responsabilitatea părinţilor, ci şi a societăţii în ansamblu, care trebuie să-i protejeze drepturile. De aceea
părinţii trebuie văzuţi, din perspectivă socială, ca persoane care au nevoie de suport în situaţiile în care nu
sunt capabili să aibă grijă de copiii lor. Cunoştinţele aprofundate despre procesul de dezvoltare a copilului
şi a drepturilor lui constituţionale contribuie la dobândirea competenţelor parentale şi a abilităţilor lor de a
colabora cu proprii copii şi cu ceilalţi adulţi implicați. Implicarea familiei contribuie la îmbunătăţirea
rezultatelor, frecvenţei şcolare şi o mai mare responsabilitate a elevilor pentru munca legată de şcoală.
Implicaţiile acestor rezultate pentru şcoli ţin de faptul că, dacă acestea doresc să dezvolte parteneriatul cu
părinţii şi să îmbunătăţească succesul elevilor, atunci trebuie să regândească rolul familiei şi implicării
comunitare. Şcolile trebuie să planifice programe de parteneriat care să stabilească legătura dintre familie
şi şcoală în cadrul activităţilor care încurajează succesul elevilor.
Deşi şcoala este oficial responsabilă pentru alfabetizarea socială a copilului, prin asigurarea
contextelor şi a procesului prin care elevii îşi dezvoltă deprinderea de a citi şi atracţia pentru lectură, familia
rămâne totuşi principala instituţie în cadrul căreia are loc acest proces, întrucât părinţii sunt aceia care îi
familiarizează pe copii cu practicile culturale, spre exemplu, deprinderile părinţilor de a citi şi interacţiona
cu copiii lor.
Parteneriatele şcoală - familie - comunitate au însemnate beneficii în planul performanţei academice
a elevilor. Spre exemplu, se diminuează rezistenţa elevilor şi se reduc efectele negative ale stresului şi
inechităţilor sociale, se dezvoltă competenţele sociale ale elevilor, scade nivelul de participare a
adolescenţilor în activităţi de risc.
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAȚIA COPIILOR – CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
PROF. DELIA ISTRATE
ȘCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU, ORADEA
JUDEȚUL BIHOR
Educația se realizează atât prin intermediul procesului instructiv-educativ, cât și în cadrul activităților
extrașcolare, un rol important fiind deținut de familie. Între factorii educației, familia a fost și este
considerată ca factor prioritar și primordial deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educația începe din
familie, unde se formează "ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter" – după cum urmează
Loisel. Familia își aduce contribuția în toate sectoarele educației, aici copilul făcându-și "ucenicia" pentru
viața, cea morala rămânând însă esențială prin substanța pe care i-o imprima familia.
Cunoașterea normelor și regulilor moral-civice, definirea corectă a noțiunilor nu sunt suficiente
pentru o acțiune cu caracter moral. Educația moral-civică trebuie să se desfășoare și dincolo de zidurile
scolii.
Educația civica urmărește formarea gândirii critice și dezvoltarea unei atitudini conștiente și responsabile
față de sine și față de lumea din jur, prin folosirea unor strategii care să formeze deprinderi participative
(dialogare, argumentare, luare de decizii).
Procesul de devenire a personalității morale implică integrarea în plan intelectual, afectivmotivațional și volitiv a valorilor, principiilor și normelor morale ale grupurilor mai mari sau mai mici în
care individul trăiește. Acest proces se realizează atât în mod direct, prin participarea afectiva a individului
la viața grupului, prin asumarea de roluri, cât și indirect prin intermediul modelelor oferite de școală.
Copiii sunt viitorul României. De felul în care ne creştem şi educăm urmaşii depinde lumea de mâine.
Poate fi o lume a progresului, a concordiei, sau o lume măcinată de conflicte, de ură şi distrugeri.
Omul este o fiinţă socială, care înainte de a fi beneficiarul şi creatorul culturii, relaţionează cu ceilalţi,
creează şi beneficiază de bunuri materiale realizate de el şi ceilalți, desfăşoară o activitate utilă lui şi
celorlalţi, respectă valorile societăţii care devin propriile valori.
O societate dinamică, cu transformări interne în domeniul ştiinţelor, al profesiunilor, al politicului are
nevoie pentru continuarea evoluţiei, de oameni inteligenţi, de oameni creatori şi, mai ales, de păstrători ai
valorilor morale.
Preşcolarul nu înţelege şi nu poate explica ce înseamnă Adevărul, Binele, Cinstea, Altruismul, dar se
comportă în raport cu Adevărul, Binele, Cinstea, Altruismul şi percepe conduitele celorlalţi. Pentru a putea
delimita notele iniţiale ale acestor situaţii morale în care este antrenat în vederea însuşirii noţiunilor morale,
copilul trebuie să-şi formeze capacitatea de aprecia moral. Pentru aceasta trebuie să-i dăm preşcolarului
criterii obiective de apreciere a faptelor morale. Imaginile sunt intuitive cu privire la conduită, trebuie să
conţină o notă apreciativă "aşa e bine”, "aşa e corect", "aşa nu e corect" şi o notă imperativă: "aşa trebuie
să te comporţi”, "aşa nu trebuie să te comporţi". Regulile impuse verbal sau material de către adult
constituie, înainte de a fi interiorizate, obligaţii categorice, îndeplinesc valoarea unor necesităţi virtuale.
Atmosfera afectivă din 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
direcționarea activității și atitudinilor de mai târziu. Năzuințele copilului se formează în mica copilărie prin
exemplul celor din jur. În familie copilul învață limbajul și 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."
Zestrea de echilibru relaţional şi adaptativ pe care copilul o moşteneşte din tiparul reprezentat de
familia sa este cea mai sigură investiţie pe terenul viitoarei lui personalităţi asigurându-i detenta realizării
de sine şi a succesului în general. Din contră, dacă este crescut într-un climat tensionat, conflictual, instabil,
copilul se poate inhiba ba chiar se poate maturiza afectiv şi conjunctiv. Urmarea este, fie o puternică
motivaţie prosocială de evitare a tot ce se aseamănă cu cele trăite acasă, fie într-o motivaţie antisocială ca
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expresie a nevoii de pedepsire a celor din jur, de răzbunare permanentă, de ură, rezultat al frustrărilor
afective acumulate în primii ani de viaţă.
Încă de când copilul formulează primele propoziţii simte nevoia să transmită părinţilor
"evenimentele" din viaţa sa. Dacă părintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit, neavând dispoziţia
sufletească nici timpul necesar să îl asculte pe copil, firul comunicării se rupe iar copilul se va simţi neglijat,
respins în aşteptările sale. Va căuta răspunsuri în altă parte sau nu va mai căuta deloc. Numai fiind aproape
de sufletul copilului, pătrunzând în gând şi luând parte la preocupările acestuia, părintele devine
confidentul, sfătuitorul, punctul de rezistenţă şi încredere al copilului sporind şansele unei iubiri reciproce
şi unui respect necondiţionat.
Iubirea unui părinte, adesea în exces şi inexplicabilă nu poate justifica erorile de comportament şi de
atitudine în raport cu copilul, mai ales că ele decurg din impasul relaţiilor părinte-copil, părinte cu el însuşi,
părinte cu partenerul de viaţă. Dacă într-o familie se cultivă nesăbuit dorințele, pretențiile copilului, dar se
neglijează dezvoltarea inițiativei, implicării personale în activitate, echilibrul, apar grave disfuncționalități
în relațiile copiilor cu cei din jurul său, instalându-se unele trăsături de caracter, precum: egoism, lipsa de
sensibilitate și atenție față de alții.
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 grădinița, 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.
Trebuie reținut că: faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine;
deprinderile şi convingerile "creionate" acum constituie baza modului de acţiune în viitor; atitudinile şi
comportamentele adulţilor cu care vin în contact (îndeosebi ale părinţilor) vor fi primele modele copiate cu
fidelitate de către copii.
Prin pregătirea şi educarea copilului pentru viaţă, facem posibil ca orizontul specific de năzuinţe să
devină cotidian posibil.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
EDUCATOARE: ISTRATE ELENA-CORINA
GRADINIȚA NR.1 PANCIU, JUD. VRANCEA
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a vieţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are
loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de
vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste
activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască
programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că
există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al familiei.
Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul
este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, sau,
dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi,
considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei.
Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul
fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi
deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la
grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica
şi educatoarea, prin afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia.
Exemplu:
În situaţia în care tema săptămânii este „Fructe de toamnă”, se înţelege că în acea perioadă copiii vor
învăţa cântece, poezii, vor desena, picata, modela, vor compara mărimi şi forme, toate având ca pretext
fructele de toamnă. Acasă, părinţii pot organiza activităţi similare, prin care copilul va exersa ceea ce a
învăţat la grădiniţă, dar în contexte diferite ale vieţii cotidiene. Tabelul următor prezintă două exemple în
acest sens.
Ce pot face părinţii?
Ce învaţă/exersează copilul?
-merg împreună cu cel mic să cumpere fructe
-recunoaşte fructele, exersează număratul,
-îi propun să ceară vânzătorului un anumit
exersează comunicarea cu adultul, folosirea
număr de fructe (3 mere, 4 pere, 2 gutui etc.)
pronumelui personal de politeţe, a formulelor
de solicitare etc.
-pregătesc împreună compot sau salată de
-exersează deprinderile igienico-sanitare, de
fructe
receptare a mesajului oral
-îi pot atribui sarcini copilului: să spele
-îşi îmbogăţesc vocabularul
fructele, să scoată sâmburii prunelor, să taie
fructele în bucăţele folosind n cuţit de plastic
-în timpul acestei activităţi, părinţii îl pot ruga
pe copil să îi înveţe cântecul pe care-l ştiu de
la grădiniţă
Părinţii ar trebui să comenteze împreună cu cel mic lucrările pe care el le-a realizat la grădiniţă şi pe
care educatoarea le afişează pe un panou la intrarea în grupă. Cu acest prilej vor cunoaşte ce activităţi a
desfăşurat copilul şi vor ştii cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat. Pe de altă parte, aceste discuţii îl vor
ajuta pe copil să-şi autoevalueze munca şi să ştie care sunt direcţiile în care pe viitor ar trebui să depună
mai mult efort sau exerciţiu.
Foarte importante sunt şi activităţile complementare celor de la grădiniţă, desfăşurate cu copilul în
contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în
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conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească
a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea
fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie
materialele de care au nevoie, să-i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să
descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere
prin propriul lor comportament modele de urmat.
Câteva exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire
minuţioasă ar putea fi:
a) În natură:
- să alerge, să se joace cu mingea „De-a v-aşi ascunselea”, „De-a Baba-Oarba” etc.
- să-i lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă iarba, pământul,
nisipul, apa etc.
- să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul vântului, susurul apelor
etc.
- să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre cum se folosesc, despre
gustul lor ş.a.
- să-i incite la desfăşurarea de acţiuni care dezvoltă abilităţile matematice (numărare, împărţire
echitabilă, realizarea de grupe cu acelaşi număr de elemente)
- să le stimuleze imaginaţia, antrenându-i să confecţioneze obiecte simple, cu materiale din natură
(buchete din flori, mărgele din scoici, medalioane din pietricele, pictură pe pietre, colaje din seminţe, frunze
etc.)
b) În gospodărie:
- să sorteze îmbrăcăminte şi încălţăminte după criterii diferite: anotimpurile în care le folosim,
mărime, culoare, formă etc.
- să caracterizeze obiecte familiare, referindu-se la utilitate, gust, miros, aspect - să se joace în funcţie
de activitatea pe care o desfăşoară: „De-a bucătarul”, „De-a
vânzătorul”, „De-a petrecerea”, „De-a musafirii” etc.
c) În drum spre grădiniţă:
- să numere maşinile de o anumită culoare
- să privească atent maşinile şi să semnaleze printr-un cuvânt că a observat o anumită literă în numărul
de înmatriculare al acesteia („Hai să spunem crocodil când vedem un C la numerele de pe tăbliţele
maşinilor”)
- să se joace, atribuindu-şi diferite roluri („Să zicem că eu eram Ana, colega ta şi ne întâlneam pe
drum…”)
Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice
situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina,
cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei
mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit
copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să
descopere lumea.
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAŢIONAL
CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!
,,DIN SUFLET, PENTRU MAMA!’’
EDUCAȚIA IN FAMILIE
PROF. IULIA SUDITU
COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE”, PLOIEȘTI
”Odată ce ai învățat să citești, vei fi liber pentru totdeauna”. (Frederick Douglas)
Sunt profesoară și mamă. Cronologic, în această ordine; sufletește, invers. Dar oricare ar fi prioritățile,
în viață mă călăuzește dorința de a mă dedica lor în cât mai mare măsură. Pentru cariera mea, am muncit
încă din școala primară, moment în care am decis că a preda limba engleză este menirea și bucuria mea, iar
pentru copiii mei, biologici sau de la școală, muncesc de aproape 20 de ani, cu multă dedicare și pasiune.
Pentru că merită. Și asta răsplătește orele consumate făcând lecții și teme, realizând activități curriculare,
extrașcolare și materiale didactice, parcurgând cursuri de formare continuă, ori participând la webinarii
tematice și de parenting. Lista poate continua cu multe alte elemente.
Ceea ce mă mâhnește în ultima perioadă, mai ales de când ne confruntăm cu pandemia și nevoia de
școală online, este că sistemul și societatea par să facă tot ce se poate pentru a descuraja cadrele didactice.
Este trist să văd cum suntem marginalizați, puși la zid, condamnați, hăituiți. Astfel presupun că societatea
nu mai demonstrează cei șapte ani de-acasă.
Revenind la anii formativi ai copiilor noștri, personali sau nu, remarc și faptul că ultimul an ne-a
demonstrat necesitatea de a ne adapta, poate mai mult ca niciodată, la provocările unui viitor care a ajuns
prezent parcă înainte de vreme: copiii noștri par siamezi ai tabletelor/device-urilor lor. Sunt și acestea
instrumente de învățare, până la urmă...
Cum putem să ne împăcăm noi, părinții și profesorii lor, cu această realitate futuristă? Cu ochișorii
lor obosiți după atâtea ore online, cu temele făcute tot pe tabletă sau telefon, cu nevoia copiilor noștri de a
socializa dintre cei patru pereți ai casei, timp în care singurele legături cu prietenii lor se realizează tot
online? Presupun că ironia sorții este tocmai aceasta: ca profesori și părinți trebuie să îi încurajăm și
descurajăm de la a folosi tehnologia, concomitent.
Și unde mai avem noi loc să le oferim educație, când acești copii petrec atâtea ore online, din
necesitatea participării la ore, de a-și face apoi temele și de a socializa cu prietenii? Ne mai ascultă ei ca
înainte, sau dependența de tehnologia informației îi transformă lent, dar sigur, în niste autiști?
Răspunsurile nu sunt sigure, nici ușoare, dar este de datoria noastră să găsim alternative ce aparțin
lumii reale, nu celei virtuale, prin care să îi extragem din lumea online. Personal, alături de fetițele mele,
ambele aflate în școala primară, am descoperit pictura. Ne relaxează, ne aduce comfort și, mai ales,
impreună!
Cei șapte ani de acasă sunt unici, irepetabili și magici. Iar ei se pot repeta oricând în copilăria lor,
atâta timp cât ambele părți o doresc. Important este să găsim acel moment fantastic în care să vrem, de
ambele părți, să redevenim copii.
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IMPORTANȚA CELOR 7 ANI DE ACASĂ
IVAN CLAUDIA ELENA
Un vechi proverb englezesc spune: „Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!”
Nu suntem singuri pe pământ! Trăim într-o comunitate. Indiferent de rasă sau de locul unde ne aflăm,
există reguli universale de comportament în societate, care implică o ţinută morală şi o prezenţă fizică, în
armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convieţuire, bazate pe respectul reciproc.
Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne dezvăluie
mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul nostru.

Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Politeţea - oglinda familiei
Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal
prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie
ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care
să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.
Educatia primita in familie
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege,
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
• Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
• Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă
noi.
• Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
• Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru a
o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
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• Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.
Gradinița, Școala sau oricare altă Instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de
acasă, acestea doar o pot perpetua.
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ȘCOALA ȘI FAMILIA IN CONTEXTUAL PANDEMIEI
PROF. IVANCIU CLAUDIA
ȘCOALA GIMNAZIALA NICOLAE TITULESCU, CALARAȘI
Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată de
învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem apropiaţii
şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim.
Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de până
acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul
deînvăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de predare – învăţare
si tehnologiile informaţionale.
Copiii resimt în mod diferit schimbarea în online. Printre cele mai mari provocări pe care le întâmpină
se numără:
• Scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre profesor-elev sau dintre elevi
• Pot dezvolta un program neregulat de odihnă
• Trebuie să învețe să utilizeze tehnologia nu doar pentru distracție, ci pentru studiu
• Evaluarea online poate fi subiectivă
• Sunt distrași și nu pot să se concentreze la fel de bine ca la școală
• Sunt izolați de colegi și de prieteni
• Nu mai fac activitate fizică și nici activități sociale
• Au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite.
• Între școală și familie ar trebui să existe un parteneriat educațional onest, în care rolurile fiecărei
părți să fie stabilite și îndeplinite cu responsabilitate.
Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin:
- Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți acasă,
pasiuni, nevoi particulare)
-Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți)
-Evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia
-Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului
-Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului
-Implicarea în activități organizate de școală și comunitate
-Asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online
-Solicitarea ajutorului când este nevoie
-Participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala
-Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev (părinți) și cunoașterea elevului în mediul său
familial (profesori)
-Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (ateliere digitale,
cursuri online în care să-și formeze pasiuni).
Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: de
autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență.
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EDUCATIA IN FAMILIE PANA LA 6-7 ANI
ILIE MIRELA
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită pentru a descrie conduita unei persoane într-un context
anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în familie,
defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Incă de la naştere, copilul are nevoi pe care mama trebuie să i le satisfacă. Este indicat să indentificăm
acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care nu o satisfacem, apar “frustrările atât pentru mamă, cât
şi pentru copil”, această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în special de către mamă, constituie baza unei
bune relaţii ulterioare între cei doi. Nevoile bebeluşului şi felul în care mama le tratează sunt foarte
importante în dezvoltarea copilului. Dorinţa permanentă - manifestată la vârsta de câteva luni - de a fi luat
în braţe reprezintă o altă nevoie a copilului şi nicidecum un moft, motiv pentru care ea trebuie satisfăcută,
nu refuzată celui mic. „El încă nu poate merge, iar nevoia lui de explorare este foarte mare. Fiind în braţe,
mama se mişcă, el, copilul, poate exploara tot ceea ce îl înconjoară”. În jurul vârstei de 9 luni apare nevoia
de autonomie, care - din nou - trebuie satisfăcută, cu condiţia de a asigura un mediu sigur pentru cel mic.
„Dacă un copil umblă la dulap, soluţia nu este să legi uşile dulapului, cum fac multe mămici, pentru că
atunci el va fi în permanenţă tentat să vadă ce e acolo. Cel mai bine este să îl laşi să vadă ce este acolo,
pentru că în acest fel, data viitoare nu i se va părea interesant”.
La dezvoltarea armonioasă a copilului contribuie şi banalul joc „cucu-bau”, care ajută la perceperea
permanenţei obiectului (conştientizarea faptului că un obiect există chiar dacă el nu îl vede, abilitate care
se dezvoltă în jurul vârstei de un an). Tot acum, se dezvoltă limbajul, este foarte important ca mama să
vorbească în permanenţă cu copilul şi să-i citească poveşti, pentru că el învaţă prin imitaţie. Referitor la
obiceiul adulţilor de a vorbi „pe limba bebeluşilor” în preajma celor mici, pentru a-l ajuta pe copil să
progreseze din punctul de vedere al limbajului, trebuie dublat cu expresii corecte. „Spre exemplu, putem
spune «hai să păpăm», dar să adăugăm imediat şi «hai să mâncăm»”.
Între 1 şi 3 ani, este foarte important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special
jucării, şi este bine să fie încurajat să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. „Să zicem că
trage de faţa de masă. El nu face asta pentru a trage acea faţă de masă, ci pentru a ajunge la ceva ce este pe
masă şi la care nu ajunge. O face, deci, pentru a-şi rezolva o problemă”.
După vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în locurile publice.
„Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte important pentru
părinţi este să încerce să controleze această criză (încercăm, spre exemplu, să-l ţinem, pentru a preveni
lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va primi acea jucărie sau acea bomboană pentru care face criza”. După
ce trec de un an şi jumătate, doi, aceste crize se transformă în „simptomele” unui copil răsfăţat, pe termen
lung.
Între 1 şi 3 ani, apare şi conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să
abordeze jocul de rol, extrem de important pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. Tot acum, se
dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta înseamnă pereţi desenaţi cu creioanele colorate. „Şi aici, este mai
bine să-i dai un colţ, în care poate să scrie pe pereţi liniştit, ba chiar să-l şi lauzi pentru asta”.
După 5 ani înţeleg regulile Între 5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care,
prin repetarea unor ritualuri (trezit, mers la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează
cel mai bine obiceiurile dezirabile. Este, însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec)
care nu întotdeauna pot fi depăşite fără un ajutor de specialitate.
Politeţea - oglinda familiei, acum - sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani - copilul învaţă, la început
prim imitaţie, reguli de politeţe. „Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele
mai mare că în autobuz îşi cedează locul unei persoane în vârstă, va învaţa că aşa este normal. Sau dacă va
vedea că mama o salută şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă
cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt cei în
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ale căror familii se vorbeşte pe un ton răstit”. Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi
formulele de adresare. „Un copil care va fi învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi
să schimbe, mai târziu, acele formule de adresare. Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a
putea să se adreseze profesorilor cu «dumneavoastră», tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună
tuturor «tu»“.
Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ până la varsta de 6-7 ani, un copil trebuie să aibă un anumit
grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată
din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de
dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de
relaţionare socială.
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DEZVOLTAREA APTITUDINILOR ARTISTICE LA COPII IN PRIMII ANI
DE VIAȚA
PROF. ILIESCU MIHAELA
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA
„CONSTANTIN PUFAN„
DROBETA-TURNU SEVERIN
Dezvoltarea personalității copiilor este preocuparea primordială a parinților în scopul modelării
întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc.
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă,
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul
la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii.
În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.
În cadrul acestor activități copiii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se
autodisciplinează învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i pregătească
pentru viață.
Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiii în activități cât mai
variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport pentru
reușita școlară în ansamblul ei.
Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de
a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate de
trecutul istoric local, național,ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea.
Se folosesc şi alte forme de activitate, cum ar fi: cercurile organizate la diferite obiecte, vizitele şi
excursiile, concursurile şcolare etc., care contribuie la adâncirea cunoaşterii, la descoperirea, dezvoltarea şi
valorificarea intereselor şi pasiunilor, stimulează creativitatea, oferă cadrul afirmării şi recunoaşterii
performanţelor.
În plan moral, aceste activităţi contribuie la formarea şi dezvoltarea atitudinilor de respect pentru
cunoaştere, pentru cultură, pentru creatorii ei, la exersarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter.
Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme:
excursii, drumeţii, vizite, spectacole cultural-artistice, tabere şcolare, vizionări de filme, competiţii sportive,
cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri, care, prin specificul lor, imprimă copilului un anumit
comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente.
Prin activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii și
artei. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând spectacole de
teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos.
Excursiile şi vizitele sunt acţiuni cu caracter de masă organizate în scopul îmbogăţirii experienţei de
viaţă a elevilor. Aceste activităţi se organizează în funcţie de conţinutul lecţiilor și
Vizitarea unui muzeu, expoziţii, a unui atelier al meșterului popular sau artist plastic poate fi o situaţie
de învăţare cu scop cultural-artistic, dar şi un moment de reconciliere ori de introspecţie, în funcţie de
educaţia anterioară a elevilor sau de tematica în care se încadrează excursia.
Legătura organică a procesului de învăţământ cu excursiile şi vizitele asigură eficienţa educativă a
acestor activităţi. Menţionăm că influenţa educativă a excursiilor şi vizitelor depinde şi de caracterul lor
variat. Prin conţinutul lor, excursiile şi vizitele se deosebesc de activităţile cu caracter didactic. Organizate
la nivelul clasei sau şcolii, cu participare benevolă, excursiile şi vizitele au drept scop lărgirea orizontului
cognitiv, familiarizarea elevilor cu frumuseţile ţării.
Cercurile de elevi sunt un important mijloc de lărgire a orizontului cultural și ştiinţific al elevilor şi
de dezvoltare a interesului lor pentru artă. În general, cercurile cuprind un număr mic de elevi, înscrierea
făcându-se în funcţie de interesul pe care-l manifestă elevii pentru o anumită disciplină. La alegerea temelor
care se discută la cercuri, se va ţine seama de preocupările elevilor şi de nivelul lor de cunoştinţe. Durata
unei şedinţe a cercului este, în medie, de 90 de minute.
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Evidenţa frecvenţei o ține conducătorul cercului. Varietatea activităţii în cerc constituie şi ea o
condiţie a frecventării lui cu plăcere de către elevi. Un rol important în educaţia elevilor îl joacă cercurile
artistice. Cercurile contribuie semnificativ la descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor,
la cultivarea interesului şi pasiunii pentru meşteşugurile populare şi artă în general, la educarea elevilor
pentru folosirea utilă şi plăcută a timpului liber, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii
artistice.
Înscrierea elevilor în cerc trebuie să se facă selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la organizarea
activităţii cercului trebuie să se ţină seama de preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi capacităţile reale ale
elevilor. Întreaga activitate în cadrul cercului, de la concepţie la realizare, este opera elevilor. Scopul general
al cercului este educaţia estetică şi cultivarea dragostei pentru artă. Cercurile de creaţie au ca scop
descoperirea şi cultivarea talentului, aptitudinilor elevilor în diverse domenii ale artei populare.
O altă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica. Aplicarea
cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor
elevilor.
Metodele și tehnicile moderne, activ-participative, capabile să mobilizeze energiile elevilor, să le
capteze atenția, care-i îndeamnă să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria, abilitățile artistice sunt
extrem de potrivite în educarea copilului pentru problemele ridicate de societatea contemporană.
Metode sunt utile, pentru că dezvoltă competențele cognitive; sprijină și extind viața socială a
elevului; dezvoltă gândirea creatoare individuală și de grup; facilitează comunicarea conținutului prin
proiectarea în lucrările plastice a propriilor trăiri și sentimente; conduc la apariția unor raporturi noi de
cunoaștere și autocunoaștere; ajută la educarea inteligenței emoționale a copilului și elevului, a empatiei ca
fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor celuilalt.
Elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se implice afectiv, cu plăcere și bucurie
spontană în ceea ce fac. De aceea, un rol important în dezvoltarea aptitudinilor artistice ale copiilor au
ilustrarea poveștilor, miturilor, basmelor și poeziilor prin aplicarea metodelor, procedeelor și tehnicilor
artistico-plastice.
Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu
mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.

1981.
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IMPORTANȚA EDUCAŢIEI ÎN CĂMIN
PROF. INV. PREŞCOLAR: IOANA JITCU
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT MACEA, JUD. ARAD
Familia este primul cadru în care un copil face cunoştinţă cu viaţa, descoperindu-se atât pe sine însuşi
cât şi lumea care îl înconjoară. Primele impresii şi amintiri pe care le dobândeşte din momentul în care
devine conştient, pot avea asupra lui un impact atât de puternic, încât să îi influenţeze tot parcursul vieţii
trăite ulterior.
Căminul este locul unde trebuie să înceapă educația unui copil. Este prima lui școală în care, avândui pe părinți ca instructori, trebuie să învețe lecțiile menite să-l călăuzească în viață, lecții de respect,
ascultare, politețe, stăpânire de sine. Influențele educației din cămin sunt o putere hotărâtoare spre bine sau
spre rău. În multe privințe acestea sunt tăcute și progresive dar, numai dacă sunt îndreptate în direcția cea
bună, ele devin o putere pentru dreptate și adevăr.
Îninte de a învaţa să se exprime, copilul observă şi receptează tot ce se petrece în jurul lui, imitând
atitudini şi comportamente pe care le vede la părinţi. Aici sunt puse bazele. Asupra tuturor părinților apasă
obligația de a da instrucțiuni în cele fizice, intelectuale și spirituale. Obiectivul fiecărui părinte ar trebui să
fie acela de a asigura copilului său un caracter simetric și bine echilibrat. Aceasta nu este o lucrare de
dimensiune și importanță mică, ci o lucrare amplă ce solicită gândire, rugăciune, efort stăruitor și plin de
răbdare. Trebuie pusă o bază corectă și trebuie ridicat un schelet puternic și stabil. Treptat, lucrarea de
clădire, șlefuire și desăvârșire trebuie să meargă înainte.
Multe lucruri i se pot refuza unui copil, însă nu şi dreptul la educaţie. Părinții, trebuie să fie conştienţi
cât de importanţi sunt în viaţa puiului lor. Nimic nu poate fi comparat cu dragostea şi grija unui părinte care
îşi îndrumă copilul cu răbdare, hotărare şi perseverenţă. Mila şi dreptatea trebuie să meargă mână în mână,
iar disciplina nu trebuie confundată cu pedeapsa.
Este necesar ca în primii ani de viaţă copilul să se simtă iubit şi protejat. Studiile de specialitate au
demonstrat că în familiile în care există disciplină şi consecvenţă, împletită cu grijă şi afecţiune părintească,
se dezvoltă nişte copii armonioşi şi echilibraţi. Tocmai regulile stabilite în familie, care le îngrădesc
copiilor, oarecum, libertatea toală, sunt cele care le oferă sentimentul de siguranţă şi confort. În multe ocazii,
copiii sunt tentaţi să pună la probă această siguranţă, forţând până la maximum limitele părinţilor. Iar dacă
întâlnesc hotarâre, calm şi perseverenţă, simt “zidul” protector care îi înconjoară, ferindu-i de cădere.
Cât de uimitor este proverbul: “Cum este îndoită rămurica, așa va fi de înclinat și copacul ce va crește
din ea”. Acesta trebuie aplicat la instruirea copiilor. Ceea ce semănăm în primii ani ai copilăriei, aceea vom
culege mai târziu. Acești lăstari tineri trebuie să fie instruiți cu gingășie. Educația în cămin nu trebuie
neglijată cu nici un chip, ci mai degrabă trebuie privită ca o datorie sacră, lasată de Creator, încă de la prima
familie pe care a aşezat-o în grădina Eden.
Autoarea americană Ellen G.White, compară într-un mod foarte frumos, rolul mamei în familie, cu
acela al unei regine. Istoria a demonstrat deasemenea, că în spatele tuturor oamenilor mari şi demni, a stat
câte o mamă devotată care i-a îndrumat cu dragoste şi perseverenţă, din primii ani de viaţă.
Un caracter frumos, are o valoare nepreţuită iar temelia lui, aşadar, este pusă în primii ani de viaţă,
de către primii dascăli ai copilului şi anume, proprii săi părinţi.
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L’importance de la famille dans l'éducation
PROF. IONELA-RODICA GHERMAN,
COLEGIUL TEHNIC “VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU
«L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde.»
Une famille est une communauté d'individus réunis par des liens de parenté existant dans toutes les
sociétés humaines. 9 Olivier Reboul dans son œuvre la philosophie de l’éducation cite Platon qui dit que :
« j’entends par éducation (paideia) la vertu qu’acquiert d’abord l’enfant ». Ou est-ce que cette vertu
s’acquière donc ? Pour les anciens c’est en famille c’est-à-dire celle-là qui a le rôle de l’éducation première;
qui consiste à former par de bonne habitudes les sentiments les plus primitifs(le plaisir, l’affection, la
douleur, la haine), en sorte qu’il s’accorde spontanément avec la raison lorsque plus tard elle apparaitra
chez l’enfant L’importance ou le rôle de la famille dans le développement de l’enfant ne se limite pas aux
pratiques de l’enfant. Si le rôle d'un parent dans l'éducation de ses enfants évolue au fur et à mesure que les
enfants grandissent, il est important de se rappeler que les parents restent des modèles. Leur attitude vis-àvis de l'éducation peut à la fois inspirer les enfants et les responsabiliser au cours de leur propre parcours
éducatif. La préséance de la famille en matière d’éducation vient de la réalité biologique qui permet la
transmission de la vie. C’est une communauté naturelle et universelle. L’importance du couple dans son
rôle éducatif n’est pas à démontrer, le couple parentale doit survivre, car la famille est une donnée
biologique indissoluble qui permet à l’enfant de s’inscrire dans l’histoire.Parmi tous les facteurs qui
influencent l'éducation de l'enfant de sa naissance à l'age adulte, la famille et l’école jouent un rôle
primordial. Cependant, avec les bouleversements profonds qui affectent aussi bien la famille que l’école
traditionnelle, on constate une confusion croissante quant à leurs responsabilités respectives. Tous les deux
manquent souvent de repères, surtout face à des défis comme les modèles alternatifs fournis par les médias
ou à des phénomènes de société complexes tels que l’exclusion sociale, la marginalisation ou la violence.Le
rapport plaide en faveur d’une meilleure communication entre enfants - parents - école, avec la participation
également du monde associatif et de l’éducation non-formelle, et la création d’un vrai partenariat entre eux.
La complication de la vie moderne et des institutions démocratiques ne permet ni à la famille, ni à l'école
de s'enfermer dans des limites si étroitement déterminées. Préciser les rapports qui doivent à la fois unir et
différencier leur action, c'est un des services que la pédagogie devra rendre, soit au point de vue théorique,
soit dans le détail des applications pratiques. Il convient pour la famille aujourd'hui de manifester son
caractère affectif, considérer l'approche genre, d'utiliser des procédés qui permettent à l'enfant de s'adapter
rapidement à son milieu parce qu'une famille qui pratique le bon exemple améliore qualitativement la
9

Selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss
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formation d'un enfant. Une famille apporte tellement de choses, comme le soutient, l'amour, les soins,
l'accompagnement, l'éducation, l'attention. C'est ce qui nous permet de ne pas nous sentir seul lorsque nous
traversons des épreuves difficiles ou même lorsque nous voulons partager des événements
heureux!Malheureusement à notre époque ces liens se perdent un peu car avec les nouvelles technologies
les gens s'éloignent un peu les uns des autres et communiquent plus à distance et se retrouvent moins
qu'avant autour d'un repas en famille par exemple.Beaucoup de personnes cherchent du réconfort auprès de
choses matérielles comme l'argent, la richesse ou la carrière. Bien sûr ces choses sont importantes aussi et
donnent un but dans la vie mais elles ne sont pas susceptibles de vous apporter autant de bonheur que la
chaleur humaine et le soutient de gens qui vous aiment et vous connaissent. La famille est la pierre angulaire
du privé ; elle est un relais social entre l’individu et le public, il faut une école du sentiment avant toutes
autres ecole ; et on voit mal ce qui pourrait remplacer la famille dans cette fonction.
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ROLUL PĂRINȚILOR ÎN EDUCAREA COPIILOR
PROFESOR IONESCU CRISTINA
COLEGIUL NAȚIONAL NICOLAE GRIGORESCU, MUNICIPIUL CÂMPINA
Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de
viața copilului. De la ce mănâncă zi de zi copilul, cu ce se îmbracă, la ce tip de informații este expus, prin
ce stări emoționale trece, în ce activități este implicat, la ce grădiniță merge. Rolul mamei și al tatălui sunt
diferite în dezvoltarea copilului și în modelarea personalității sale. Mama are rolul de a-l proteja pe copil,
în timp ce tatăl are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru confruntarea de mai târziu cu lumea, cu viața. Ambii
părinți sunt un model pentru copil, și această diferenţă aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i
experienţe variate
Ingredientele necesare pentru o implicare sănătoasă în dezvoltarea copiilor sunt: iubirea focalizată pe
copil, necondiţionată şi manifestată în mod sănătos (inclusiv, manifestarea grijii şi a interesului pentru tot
ce i se întâmplă şi ce trăieşte copilul); setarea limitelor, discutarea şi agrearea regulilor; comunicarea
consistentă, exprimarea deschisă şi asertivă, cu copilul şi cu alți membri ai familiei; identificarea de gen
pozitivă și coeziunea cu alți membri ai comunității în care crește copilul. Cercetările arată că prezența taților
și a mamelor în creșterea, educația și dezvoltarea copiilor, în egală măsură, asigură succesul dezvoltării
acestora.
Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie (în timp, atenţie, înţelegere, dragoste) pe care o
pot face părinţii pentru ei. Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relaţia părinte-copil căldura,
structura şi limite, înţelepciunea de a transforma orice situaţie cotidiană, cât ar fi de negativă, de
provocatoare, într-o lecţie de empatie, respect, înţelegere a nevoii care a creat acea situaţie. „Cei şapte ani
de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul învaţă în familie limbajul
culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi comportamentele necesare pentru a se
integra în societate. Cercetările au demonstrat, că părinții au stiluri diferite de educație a copilului: mamele
tind mai mult spre precauţie, ele încurajează securitatea, echitatea; simplifică mesajele și vorbesc la nivelul
copilului; pun accent pe îngrijirea copilului, pe simpatie, grijă şi ajutor bazat pe relaţii și percep lumea din
jur în raport cu copiii lor. Taţii se exprimă mai sumar, direct și la obiect; adeseori încurajează copiii să
încerce, să testeze lucrurile; încurajează independenţa, concurenţa, pun accent pe dreptate şi îndatoriri
bazate pe reguli; tind să se joace cu copiii și să perceapă copiii lor în raport cu lumea din jur. Un lucru este
cert, că ambele abordări sunt necesare pentru maturizarea copilului. Ceea ce nu știu tații despre implicarea
lor în creșterea și educația copilului, este că dincolo de ”oboseală”, ”nervi” și ”timp pierdut”, copiii lor au
multe beneficii, printre care: copiii sunt mai independenți și mai încrezători; au mai multe șanse de succes
când începe școala; au o stimă de sine mai înaltă, un nivel sporit al autonomiei și proactivitate în luarea
deciziilor; au capacitatea de a dezvolta competențe sociale mai devreme decât semenii lor, abilități de
negociere și rezolvare a conflictelor; spiritul de echipă etc.
Este dezirabil ca toţi membrii familiei (mama/tata, fraţi/surori) să participe în activități ce țin de
îngrijirea copilului (baie, îmbrăcare, hrănire, adormire, plimbare, exerciții fizice); activități
educaționale/creative de joc, citirea poveștilor, discuții în familie, învăţarea unor lucruri în comun;
distribuirea anumitor sarcinilor casnice etc. Organizarea evenimentelor de familie în comun, astfel încât
fiecare membru al familiei să fie responsabil de o anumită sarcină, iar ulterior, analizarea activităților și
stabilirea punctelor forte și a celor vulnerabile vor conduce către o educație de calitate a propriilor copii.
Încercați să aveți așteptări realiste de la copiii voștri, care vă vor ajuta să abordați constructiv
comportamentele nedorite (plâns excesiv, colici, isterici, tulburări de somn, tulburări alimentare etc.). Este
bine să participăm la tot ceea ce realizează copilul, să ne implicăm în activităţile lui, dar să nu uităm să-i
oferim independenţă şi libertate. A te distra, a te bucura cu propriul copil înseamnă a investi bine, întrucât
consolidezi zilnic abilitățile tale de părinte.
Ar trebui să ne privim copiii astăzi, mâine s-ar putea întâmpla ca ei să nu ne mai caute privirea!
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EDUCATIA IN FAMILIE
AUTOR: PROF. IORDACHE CAMELIA ELENA
Mai mult ca oricȃnd societatea contemporanã este marcatã de schimbãri rapide si profunde, de noutãţi
si previziuni tehnologice farã precedent care pun in faţa oamenilor de toate vȃrstele, noi si noi probleme de
ordin economic, cultural, ştiinţific, etc. Acestei societãţi trebuie sã-i facã faţã copilul/elevul de astãzi si
familia sa. Este evident cã si sistemul educaţional trebuie sã se adapteze rapid si eficient iar soluţiile folosite
trebuie sã corespundã cerinţelor si tendinţelor societãtii viitorului.
Din aceastã cauzã cunoaşterea particularitãţilor dezvoltãrii personalitãţii, a factorilor care contribuie
la desãvȃrşirea acesteia, a problemelor pe care le ridicã ea, contribuie în mare mãsurã la gãsirea unor soluţii
adecvate.
Dezvoltarea personalitãţii copilului este rezultatul unui ansamblu de trei factori: familial, şcolar,
comunitar. Dintre aceştia factorul familial este cel mai important in dezvoltarea unei personalitãţi
armonioase.
De ce este importantã familia in educaţia copiilor ? Pentru cã are o influenţã deosebitã asupra
copiilor, care dobȃndesc mult mai repede şi mai uşor cunoştinţe despre obiceiuri comportamentale, stil de
viaţã, societate si naturã de la persoanele apropiate, cu autoritate in viaţa lor, decȃt de la profesori sau
necunoscuţi. Este recunoscut si acceptat cã familia are un rol determinant in desavȃrşirea dezvoltãrii
personale a copiilor si cã aceasta trebuie sa ţinã cont de urmãtoarele aspecte:
Dezvoltarea fizicã - Familia se preocupã de dezvoltarea fizicã a copiilor. Ea asigurã hrana si
imbracãmintea copiilor, le creazã condiţii cȃt mai bune de odihnã şi se ingrijeşte de sãnãtatea lor. Familia
îi formeazã copilului primele deprinderi de igienã personalã şi socialã şi îl obişnuieşte sã utilizeze factorii
naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunãstarea organismului.
Dezvoltarea intelectualã - în cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, precizia
vocabularului şi corectitudinea exprimãrii copilului depind de munca depusã de pãrinţi în aceastã direcţie.
Ca prim factor de educaţie, familia oferã copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (ex: despre
plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocupã şi de dezvoltarea
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltã spiritul de observaţie, memoria si gȃndirea. Pãrinţii
încearcã sã explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte pentru a le putea înţelege.
Educaţia moralã - în familie se formeazã cele mai importante deprinderi de comportament:
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpãtarea, grija faţã de
lucrurile încredinţate. Ȋn realizarea acestor sarcini, modelul parental ajutã cel mai mult; pãrintele este un
exemplu pentru copil. Pãrinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rãu, ce e drept si ce e nedrept, ce e frumos
şi ce e urȃt în comportamente.
Educaţia esteticã - Familia contribuie şi la educaţia esteticã a copilului. Pãrinţii sunt cei care
realizeazã contactul copilului cu frumuseţile naturii (culorile si mirosul florilor, cȃntecul pãsarilor, verdele
cȃmpului etc.), cu viaţa socialã (tradiţii, obiceiuri strãvechi etc.).
Este unanim recunoscut faptul cã strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau
mai putin conştientizate, determinã în mare mãsurã dezvoltarea personalitãţii copiilor, rezultatele şcolare
ale acestora precum si comportamentul lor sociomoral.
Ȋn urma cercetãrilor, s-a ajuns la concluzia cã:
-stimularea intelectualã in primii ani de viaţã,
-climatul emoţional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai multe ori),
-încurajarea si suportul parental continuu,
sunt factori determinanţi in dezvoltarea personalitaţii copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat, în
urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani, cã existã o corelaţie pozitivã puternicã între coeficienţii de
inteligentã (QI) înalţi si nivelul încurajãrii parentale, atmosfera familialã generalã si numarul cãrţilor citite
în familie.
Trebuie sa menţionãm cã strategiile educaţionale utilizate de unii pãrinţi, chiar dacã sunt bine
intenţionate, chiar dacã au avut efecte pozitive în anumite cazuri particulare, nu duc întotdeauna la obţinerea
unui optim educaţional, care sã favorizeze dezvoltarea personalitãţii.
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Necunoscȃnd suficient urmãrile educative, fiind convinşi cã ceea ce fac este spre binele copilului,
unii pãrinţi şi chiar educatori, se aflã în faţa unei situaţii oarecum paradoxale, pe de o parte, eforturile
susţinute, interesul manifestat pentru copil, etc şi, pe de altã parte, rezultatele efective obţinute, sub
aşteptãri.
Analizȃnd situaţiile concrete în care se manifestã acţiunile educative in familie, putem identifica douã
tipuri de pãrinţi: cei care înţeleg sã-şi armonizeze sistemul lor de acţiuni educative cu cele ale şcolii, ale
specialiştilor în domeniul muncii educative şi alţii care nu conştientizeazã efectele negative ale strategiilor
educative utilizate, sau, şi mai grav, refuzã sã recunoascã faptul cã relaţiile lor educaţionale cu copiii sunt
deficitare, ei fiind de pãrere cã nereuşitele educaţionale, rezultatele slabe la învãţaturã, comportamentele
inadecvate, chiar aberante, sunt determinate de factori strãini, ori necunoscuţi familiei.
Comportamentele educaţionale ale pãrinţilor, bine intenţionate de altfel, pot avea efecte negative
asupra copiilor, din cauza neadecvãrii cerinţelor adresate copiilor, a supraestimãrii aşteptãrilor, a
particularitãţilor de vȃrstã şi a celor individuale, a situaţiilor concrete de acţiune, etc.
Severitate exageratã – manifestatã prin interdicţii, prin brutalitate şi prin privaţiuni de tot felul – îşi
va lãsa amprenta asupra personalitãţii în formare a copilului. Astfel de pãrinţi impun un regim de viaţã şi,
în special de învãţãtura, peste limitele de toleranţa psihologicã şi psihofiziologicã specificã vȃrstei. Ei
impun copiilor lor un volum mare de sarcini, interzic participarea la activitãţi recreative, la jocurile specifice
vȃrstei şi utilizeazã frecvent pedepse care lezeazã demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale. Ȋn afara
programului şcolar, copiii sunt puşi adeseori sã înveţe mai multe limbi strãine, sã desfãşoare activitãţi
artistico-plastice, sportive, etc, chiar dacã nu au aptitudini în acest domeniu.
Incredere/Protecţie exageratã - pãrinţii superîncrezatori, care atribuie copilului lor un grad de
superioritate nejustificat sau pãrinţii superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a proteja copilul,
pot constitui piedici în formarea si dezvoltarea personalitãţii copilului. Prima categorie de pãrinţi considerã
cã şcoala, viaţa în general, are o serie de cerinţe pentru care copiii lor dau dovadã ”de o inteligenţã rarã”,
iar cei din a doua categorie considerã copiii ca nişte fiinţe neajutorate, plãpȃnde, fragile, şi de aceea aceştia
trebuie menajaţi.
Apar astfel, pe de o parte, atitudini de îngȃmfare, de exacerbare a E-ului, de supraevaluare a propriilor
posibilitãţi, iar pe de cealaltã parte atitudini de subevaluare a copiilor, precum şi slabe posibilitãţi de
adaptare la situaţii noi.
Atitudinea protectoare a pãrinţilor se poate manifesta şi prin limitarea excesivã a libertãţii şi
independenţei de acţiune a acestora, a iniţiativei. Pãrinţii devin deosebit de preocupaţi de copil, manifestã
o teamã permanentã pentru viaţa şi activitatea copilului lor, şi de aceea stabilesc ei direcţiile de acţiune si
comportare farã sã accepte abateri, plȃngeri sau nemulţumiri. Principala consecinţã se exprimã într-un
comportament lipsit de iniţiative din partea copilului, instalarea unei temeri nejustificate de acţiune, si mai
ales de consecinţele ei, în ultimã instanţã, timiditate exageratã.
Considerand cã nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este favorabil dezvoltãrii
armonioase a personalitãţii copilului, concluzionãm cã ”şcolarul are nevoie acasã de un cadru general de
viaţã în care sã se simtã în siguranţã ”.
Pentru aceasta el are nevoie de pãrinţi calmi, înţelegãtori, afectuoşi, destul de maleabili in raporturile
cu copilul, farã a da dovadã de slãbiciune.
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FAMILIA CA FACTOR EDUCATIV REFLECTATĂ ÎN LITERATURĂ
PROF. IORDACHE ELENA
Familia reprezintă primul factor ȋn educaţia copiilor, este cea mai de seamă instituţie aşezată în slujba
vieţii, este aşezământul cel mai propice în care apare, creşte şi se dezvoltă viaţa psihofizică a omului.
Literatura reflectă familia ca fundament pe care se edifică personalitatea copilului, cea care cultivă
valorile de bază și principiile primare de viață. Multe opere literare se construiesc pe tema educației în
familie, unele oferind momente semnificative în acest sens, altele folosind-o undeva în planul secund, al
poveștii. Pătrunzând în diversitatea textelor literare, putem descoperi valențe educative în istoriile șăgalnice
ale lui Ion Creangă, în textele luminoase ale lui Ionel Teodoreanu sau Lucian Blaga, dar și în cele ironice
ale lui Ion Luca Caragiale și Vasile Alecsandri, completate în prezent de scenele moderne ale lui Dan
Lungu, ori Liliana Corobca.
Familia lui Ion Creangă din „Amintiri din copilărie” este imaginea familiei simple de la țară, în care
rolul mamei este mult mai important și mai complex în educația copiilor. Smaranda Creangă, mama
personajului principal Nică, este cea care îi insuflă acestuia dragostea de învățătură, asigurându-i formarea
sa ca scriitor. Metodele prin care reușeste acest lucru sunt diverse, la început încearcă să-l convingă cu
vorba bună, dar când vede că băiatul nu înțelege, tonul ei devine autoritar, asemenea cu al tatălui, și nu se
lasă înduioșată de scuzele copilului și de teama nejustificata a acestuia că se va îmbolnăvi de dor și va trebui
să renunțe la școală. Chiar și ipostazele care dezvăluie latura sa umoristică, precum episodul din „ La
scăldat”, când îl lasă pe Nică fără haine, dezvăluie dorința de responsabilizare a copilului care, odată cu
trecerea timpului, va deveni adultul capabil sa răspundă pentru faptele lui și pentru consecințele faptelor
sale asupra celor din jur.
În romanul „Hronicul și cântecul vârstelor”, Lucian Blaga conturează foarte bine portretul părinților,
de unde deducem și importanța pe care aceștia o au pentru autor. Ana și Isidor Blaga sunt văzuți de către
acesta drept ființe sacre, iar pe tot parcursul romanului cuvintele „mama” și „tata” sunt scrise cu majuscule.
Pentru Blaga, familia reprezintă refugiul în care certurile și răutățile lumii dispar, configurându-se, astfel,
unicul spațiu domestic unde liniștea și pacea trec de la efemer la absolut, unde copilul transformă pasiunea
pentru frumos în realitate. Dorința de cunoaștere a lui Blaga este preluată de la tatăl său „un pasionat al
cărților”, iar frumosul, ca mod de viață, îl descoperă în chipul mamei despre care spune că este „ ființa
aducătoare de viață și de speranță, mereu iubitoare”. Lectura, mai întâi în biblioteca tatălui său și apoi din
cărțile pe care și le procură din marile librării ale lumii, îi asigură împlinire pe plan intelectual și influențează
formarea viitorului scriitor.
Nu întotdeauna un copil se naşte într-o familie completă, alături de ambii părinţi, dar acest lucru nu
înseamnă, neapărat, că acest copil nu are şanse să fie fericit. Această situație este bine reflectată în romanul
„Mara” de Ioan Slavici. În acest roman scriitorul ne descrie toate greutățile întâlnite ale unei mame singure,
care asigură fericirea copiilor ei prin educația oferită. Mamă iubitoare, Mara are modele de viață pentru
copiii ei; pe fată, vrea să o vadă preoteasă, ca Pecica, „o femeie minunată şi dulce la fire şi bogată şi
frumoasă”, iar pe Trică visează să-l facă maistru-cojocar. Ea însăși este model de hărnicie, perseverență și
dragoste, valori pe care le insuflă și copiilor. Privind spre rodul educației sale, Mara se declară mulțumită
și exclamă cu satisfacție: „Tot n-are nimeni copii ca mine”.
Romanul „Kinderland” al autoarei Liliana Corobca, oferă o altă viziune a educației în familie. În
universul unui sat moldovenesc contemporan, maturizarea copiilor se face forțat. Lăsați singuri de părinții
plecați să lucreze în străinătate, trei copii cu vârte între 4 și 12 ani, imită înainte de vreme gesturile adulților,
din amintirile vagi ale unei vieți normale de familie. Cristina, care este cea mai mare, încearcă alături de
frații ei, Dan și Marcel, să se gospodărească, să trăiască, să învețe, singurul reper fiind telefonul saptămânal
primit de la mama. Disciplina este adânc înrădăcinată în sufletul copiilor. Cristina, făcând referire la copiii
care nu muncesc, îi numește „niște mici paraziți pe spinarea părinților”.
Immanuel Kant spunea că „neglijarea disciplinei este un rău mai mare decât neglijarea culturii”.
Această afirmație reflectă situația personajelor din schițele lui Caragiale: „Vizită”, „ D-l Goe” și
„Bacalaureat”. Ionel, din „Vizită” manifestă un comportament neadecvat față de oaspete, reflectând lipsa
bunelor maniere și lipsa unei educații potrivite din partea mamei. Lipsa „celor șapte ani de acasă” se
remarcă și în comportamentul lui Goe, care deși aparține unei familii înstărite, care se pretinde a fi din înalta
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societate, se dovedește a fi certat cu învățătura și cu bunele maniere. Doar în ochii familiei, Goe este un
tânăr deștept, învățat și cu educație aleasă, comportamentul și limbajul lui spulberând orice îndoială în
legătura cu lipsa de educație din familie. Diferența dintre aparență si esență este surprinsă și în schița
„Bacalaureat” unde mama intervine pentru ca fiul său, slab pregătit, să promoveze.
Literatura este o sursă inepuizabilă de modele de educație. Studiul de față face referire doar la unele
opere, care oferă momente semnificative în acest sens, pozitive și negative, fiecare concluzionând că
părinții au mare influență asupra copiilor, mai ales în primii șapte ani de viață, când le transmit celor mici
propriile valori pe care urmează să le respecte și ei odată cu integrarea în societate, acolo unde își vor asuma
alte obiceiuri noi.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. INV. PRIMAR: IORGA ELENA- MADALINA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,PLANETA COPIILOR”, BUCUREȘTI
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate.
„Cei șapte ani de acasă”- reprezintă perioada optimă pentru educație și formarea caracterului psihosocial în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie. Copilul primește primele sfaturi și noțiuni
educative, își dezvoltă aptitudinile și își formează primele deprinderi de viață sănătoasă, în familie.
În educarea copilului, familia, grădinița, școala și societatea, în general, sunt mijloace importante de
educație și instrucție.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Ca primă verigă a sistemului educativ, familia 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.
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.
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 a 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.
Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru prima copilărie este mediul educativ prin
excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea
acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile
sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl
îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre
lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor
şi dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În mediul familial se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la
viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă
ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună, consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară, educaţia copilului se împarte între familie şi dascăli; cei din
urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiveducativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme.
Expresia ,,ai,respectiv, n-ai cei șapte ani de acasă” definește tot bagajul de cunoștințe, deprinderi,
comportamente și atitudini acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată
apogeul achizițiilor, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are
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o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor
comportamente, atitudini, limbaj:
- deprinderi de autoservire;
- ordine;
- igienă;
- curățenie și exprimarea propriilor nevoi;
- exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor, pozitive și negative;
- bune maniere și comportament în diverse situații;
- limbaj corect transmis;
- modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este
certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte,
etc);
- consecvența în realizarea unei sarcini;
- concentrarea atenției;
- perseverența în realizarea uneri sarcini;
- alegerea motivelor și motivațiilor atunci când vrea să facă ceva.
Unele din însusirile dobândite în această perioada devin stabile pentru tot restul vieții:
- spiritul de competiție;
- altruismul;
- cooperarea;
- atitudinea pozitivă față de diverse sarcini, etc.
Se numesc ,,cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul își petrece cel mai mult timp cu familia, în
special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra lui.
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 ) toate însă cu
măsură și la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copiii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
Un proverb spune :,,O vorbă bună rostită la timp, înviorează sufletul copilului, precum și ploaia
bună, căzută la timp potrivit, înviorează câmpul”.
Bibliografie:
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004
2. Vrăsmaş E. A., Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
3. P. Emil, R. Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002
4. www.didactic.ro
5. Golu, M., Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,2000
6. Negovan, V., Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti,2003
7. Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi,2004
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PĂRINȚII: ROLUL LOR ÎN DEZVOLATEREA COPILULUI
PROF. IRIMIA – MATEI ELENA
CSEI „SF. ANDREI” GURA HUMORULUI, JUD. SUCEAVA
Educația familială se bazează pe ideea că, pentru a asigura bunăstarea copiilor, este necesar ca părinții
să-și susțină copiii, să le dezvolte abilitățile și, prin urmare, să intervină în comportamentul lor. Cercetările
arată că atunci când părinții sunt implicați în educația copiilor lor, copiii sunt mai implicați în munca lor
școlară, rămân mai mult la școală și obțin rezultate mai bune de învățare. Acest lucru se traduce și prin
beneficii economice și sociale pe termen lung.
Chiar dacă rolul unui părinte în educația copiilor lor evoluează pe măsură ce copiii îmbătrânesc, este
important să ne amintim că părinții rămân modele. Atitudinile lor față de educație pot inspira copiii și îi pot
împuternici pe măsură ce parcurg propria călătorie educațională.
Parteneriatul global pentru educație consideră că părinții ar trebui să fie implicați activ în educația
copiilor lor și să facă parte din eforturile de a se asigura că toți copiii primesc o educație de calitate.
Copiii sunt oglinda părinților lor. Dacă părinții își îndeplinesc în mod corespunzător misiunea de a
oferi o educație bună descendenților lor, vor reuși fără îndoială în viața lor. Deoarece cu mult înainte de a
fi confruntați cu realitatea dură a vieții în societate, copiii trec printr-o primă etapă, care este viața în
mijlocul familiei. Acolo își vor începe educația și li se vor inculca primele valori care îi vor face din viitor
oameni buni sau nu.
A fi părinte este o responsabilitate imensă, în primul rând, este important să îți înveți copiii primele
elemente de bază ale educației și acest lucru implică mai multe detalii, fiecare la fel de important ca
următorul. Aceste elemente de bază se traduc, de exemplu, prin a-l învăța pe micuțul tău să spună
mulțumesc atunci când i se dă ceva sau să se comporte bine la masă. Amintiți-i că a vorbi cu voce tare este
nepoliticos și este la fel de nepoliticos să nu respectați pe ceilalți atunci când purtați o discuție. De
asemenea, va trebui să vă asigurați că nu este nepoliticos și că nu trebuie să folosești cuvinte nepotrivite
pentru că riști să fii văzut ca un copil nepoliticos.
Apoi, copiii strebuie învățați să își aștepte rândul și să nu treacă în fața oamenilor care stau la rând
sau să-și plătească întotdeauna cheltuielile, indiferent despre ce este vorba. .
În plus, părinții au misiunea de a insufla o mulțime de valori copiilor lor pentru a-i face oameni buni.
Asigurați-vă că învățați să le arătați cât de important este să fie o persoană bună, învățați-i să facă bine în
jurul lor și să-și ajute aproapele și, mai presus de toate, asigurați-vă că se îndepărtează complet de calea
greșită.
În ceea ce privește educația culturală a copiilor dvs., veți avea un rol la fel de important. Pentru că
înainte de a începe să urmeze școala, copiii tăi vor fi în grija ta. Și aici vor dezvolta un sentiment de
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curiozitate și dorința de a învăța. Încurajați-vă copiii să citească de la o vârstă fragedă, aceasta va avea un
impact pozitiv asupra capacităților lor intelectuale. Fă-i să iubească bricolajul, dragostea pentru munca
manuală se dezvoltă încă din cea mai fragedă copilărie. Și acest tip de activitate îl va face pe copilul tău
creator și creator. Creativitatea este o calitate necesară pentru succesul de astăzi.
Trebuie să ai un rol educativ cu copilul tău, dacă de exemplu vezi că nu-l interesează nimic și că nui pasă de tot, încearcă o abordare inteligentă pentru a-i trezi curiozitatea și mai ales să nu mergi la brațul de
fier.
Prin urmare, rolul părinților nu este acela de a face temele, spre exemplu, nici de a le corecta, ci de a
crea un climat favorabil, astfel încât copilul să poată lucra în pace. Copilul trebuie să își asume
responsabilitatea pentru învățarea sa. Din momentul în care își înțelege interesul pentru îndatoririle sale, își
poate dezvolta treptat autonomia, ceea ce contează cel mai mult pentru un copil este relația iubitoare și
grijulie pe care o trăiește cu părinții săi.
Bibliografie
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Editura Polirom, București, 2013.
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EDUCAȚIA IN FAMILIE, BAZA UNEI DEZVOLTARI SANATOASE A
COPIILOR ȘI A SUCCESULUI IN VIAȚA
ISTRATE FLORENTINA,
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,NICOLAE BALCESCU,,
TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI
Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de
viața copilului.De la ce mănâncă zi de zi copilul, cu ce se îmbracă, la ce tip de informații este expus , prin
ce stări emoționale trece, în ce activități este implicat,la ce grădiniță merge.Rolul mamei și al tatălui sunt
diferite în dezvoltarea copilului și în modelarea personalității sale .Mama are rolul de a-l proteja pe copil,
în timp ce tatăl are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru confrutarea de mai tărziu cu lumea, cu viața.
Educația copilului este cea mai profitabilă investiție –în timp,atenție.înțelegere, dragoste-pe care o
pot face părinții pentru ei.Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relația părinte-copil
căldură,structură și limite, înțelepciunea de a transforma orice situație cotidiană, cât ar fi de negativă, de
provocatoare, într-o lecție de empatie,respect,înțelegere a nevoii care a creat acea situație.Cei,, șapte ani de
acasă,,sunt opera părinților și a mediului familial în care cresc copiii, Copilul învață în familie limbajul
culturii în care trăiește,deprinde normele, atitudinile, valorile și comportamentele necesare pentru a se
integra în societate.
Cercetările au demonstrat, că părinții au stiluri diferite de educație a copilului: mamele tind mai mult
spre precauție, ele încurajează,ele încurajează securitatea, echitatea; simplifică mesajeleși vorbesc la nivelul
copilului;pun accent pe îngrijirea copilului, pe simpatie ,grijă și ajutor bazat pe relații și percep lumea din
jur în raport cu copiii lor.Tații se exprimă mai sumar ,direct și la obiect; adseori încurajează copiii să încerce
,să testeze lucrurile ;încurajează idependența , concurența, pun accent pe dreptate și îndatoriri bazate pe
reguli; tind săs e joace cu copiii și să perceapă copiii lor în raport cu lumea din jur.
Ceea ce nu știutații despre implicarea lor în creșterea și educația copilui,este că dincolo de oboseală,
nervi și timp pierdut,copiii lor au multe beneficii,printre care : copiii sunt mai independenți și încrezători,
au mai multe șanse de succes când începe școala: au o stimă de sine mai înaltă ,un nivel sporit al autonomiei
și proactivitate în luarea deciziilor ,au capacitatea de a a se dezvolta competențe sociale mai devreme decât
semenii lor, abilități de negociere și rezolvare aconflictelor,spiritul de echipă,etc.
Ce putem face la modul concret :
Creați și mențineți în casă o atmosferă calmă și stabilă,astfel încât fiecare părinte să înțeleagă
responsabilitatea proprie în educația copilului.
Aveți grijă de copilul Dvs, dar și de voi înșivă.Găsiți timp pentru realțiile cu partenerul/ partenera
și sprijiniți-vă reciproc. Adoptați un comportament de urmat pentru în raport cu copii voștrii.
Discutați și analizați în familie toate obligațiunile și responsabilitățile distribuite în mod egal, între
părinți copii în funcție de vârsta acestora.
Organizați evenimente de familie în comun, în așa mod ca fiecare membru al familiei să fie
responsabil de o anumită sarcină,iar ulterior analizați activitatea și stabiliți punctele forte și cele vulnerabile.
Distrați-vă cu copilul,bucurați-vă impreună.Găsiți timp pentru a petrece timpul liber,Sacrifcați alte
ocupații și fiși alături de copil.
Lăudați copilul pentru eforturile depuse ,mai cu seamă atunci cănd își atinge scopul,învățați –l cât
este de important să facă tot ce depinde de el [ex: Îmi place cum ai aranjat în cameră..Ai reușit să găsești
loc pentru fiecare lucru și le-ai ordonat perfect..]
Alcătuiți un colaj despre familia Dvs.Alegeți fotografii mai vechide familie și alte imagini ale
lucrurilor preferate cum ar fi animale ,sporturi mâncăruri și lipiți-le pe carton.Veți obține un panou de
onoare al familiei Dvs.
Încurajați copilul să-și dezvolte hobby-uri și interesele care îi provoacă satisfacție.
Straduiți-vă să nu comparați copilul Dvs cu fratele /sora,alți copii,sau să îi criticați inteligența
copilului, neajunsurile fizice. A aminti copilului despre unele neajunsur ,ar însemna să întăriți la el un
complex de inferioritate.
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Disciplinați copilul cu dragoste, copilul are nevoie de ghidare și disciplină, nu prin intermediul
pedepselor, ci prin intermediul unor limite rezonabile.
Niciodată să nu scuturați copilul în încercarea de a-l face să se oprească.Dincolo de faptul că îl
veți speria, acest lucru îi poate produce leziuni graveși permanente la nivel cerebral.
Evitați să ridicați vocea în momentul în care copilu e supărat și folosește insulte la adresa Dvs și a
celor din jur.
Folosiți reguli pentru a-i ajuta copilului să se autodisciplineze:stabiliți limite și încurajați copilul
să aibă o părere bună despre sine.
Inițiați discuții cu copilu Dvs despre ceea ce ar vrea să devină când va crește mare și organizați
excursii tematice .
Fiți consecvent în ceea ce faceți oferind ca și exemplu modul Dvs de a acționa , arătând copilului
cea mai sigură cale de a-i ănvăța ce să facă și cum să fie .
Încercați să fiți relaxați în relațiacu copilul și nu lasați ca povara grijilor să se instaleze între
voi.Nimic nu e mai trist pentru un copil decât să își vadă părinții copleșiți de probleme pe care el nu le
înțelegeși care îi țin departe de ei.Clipele pe care i le dăruiți atunci când sunteți împreună valorează foarte
mult pentru copil.
Evitați extremele, păstrați-văechilibrul și caracterul vostru rațional să fie cunoscut de toți, inclusiv
de copii voștrii.
Nu lăsa-ti pe măine ceea ce puteți face azi.Priviți la copil azi ,mîines-ar putea întâmpla ca el să nu
mai caute privirea Dvs.
Fiți onești cu copilul Dvs, admiteți greșelile Dvs și învățați –l pe copil cât este de important să îți
asumi responsabilitatea și să recunoști greșelile.
Ingredientele necesare pentru o implicare sănătoasă în dezvoltarea copiilor sunt; iubirea focalizată pe
copil, necondiționată și manifestată în mod sănătos[inclusiv ,ma nifestarea griji și interesului pentru tot ce
i se întâmplă și ce trăiește copilul] ; setarea limitelor,discutarea și agrearea regulilor ; exprimarea deschisă
și asertivă, cu copiluți cu alți membrii ai familiei ;identificarea de gen pozitivă și coeziunea cu alți membri
ai comunității în care crește copilul.Cercetările arată că prezența taților și a mamelor în creșterea ,educașia
și dezvoltarea copiilor, în egală măsură, asigură succesul dezvoltării acestora.
Bibliografie;
1. Victor,Turcovnicu, Pedagogie generală ,București,Editura Facla,1975
2. Nicolae, Mărgineanu, Condiția umană, București,Editura Științifică,1973
3. Antony, Gilddens
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI PĂRINȚILOR PENTRU VIITORUL COPIILOR
ȘI BUNULUI MERS AL PROCESULUI INSTRUCTIV- EDUCATIV
PROF. PSIHOPEDAGOG - JANCSIKA LUCIANA CORNELIA
„Pentru fiecare familie,bijuteria cea mai de preț ar trebui să fie copilul…Calitatea de om se naște
din iubire,a cărei unică măsură este conștiința morală.” (Ion Vulcănescu)
La educarea și formarea copilului contribuie mai mulți factori educaționali-grădinița ,școala,familia,
societatea. Contribuția fiecăruia dintre factori implică un înalt grad de responsabilitate profesională și
civică,deoarece de modalitățile concrete de realizare a educației depinde în mare măsură întreaga dezvoltare
a personalității ulterioare a copilului. Familia trebuie să înțeleagă importanța rolului său în educația și
viitorul copiilor,necesitatea unei implicări active în relația cu activitățile școlare.
Copiii nu au nevoie de părinţi extraordinari, ci de fiinţe umane care să vorbească limba lor şi care să
fie capabili să pătrundă în inima lor. Aceasta este o deprindere a părinților ca în copiii lor să se dezvolte
auto-stima, protecţia emoţiei, capacitatea de a prelucra pierderi şi frustrări, de a filtra stimuli care produc
stres, de a dialoga şi de a asculta.
Părinţii care le fac în permanenţă daruri copiilor lor fiind 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.
E nevoie să avem curajul să vorbim cu copiii noştri despre zilele cele mai triste din viaţă, să avem
îndrăzneala să povestim greutăţile prin care am trecut. Să le vorbim de aventurile noastre, de visele şi
momentele cele mai fericite din existenţa noastră. Să ne umanizăm. Să transformăm relaţia cu copiii noştri
într-o aventură. Să fim conştienţi că a educa înseamnă pătrunderea fiecăruia în lumea celuilalt.
Mulţi părinţi muncesc ca să le dea copiilor tot ce e mai bun pe lume, dar uită să deschidă pentru ei,
cartea vieţii lor. Pentru că aceasta este unica modalitate de a educa emoţia şi a crea legături solide şi
profunde. Cu cât este mai inferioară viaţa unui animal, cu atât mai puţin este dependent de progeniturile
sale. La mamifere există o mare dependenţă a fiilor faţă de părinţi, pentru că ei au nevoie nu doar de instinct,
ci şi de cunoaşterea experienţelor trăite de părinţi pentru a putea supravieţui. La specia noastră, această
dependenţă este intensă. De ce? Pentru că experienţa învăţată este mai importantă decât cea instinctivă. Un
copil de şapte ani este foarte imatur şi dependent de părinţii săi, în timp ce multe animale de aceeaşi vârstă
sunt deja bătrâne.
Construirea unei imagini excelente stabileşte bogăţia relaţiei pe care o vom avea cu copilul nostru.
Un alt rol important al memoriei este acela că emoţia defineşte calitatea înregistrării. Toate
experienţele care implică un nivel emoţional înalt, provoacă o înregistrare privilegiată. Iubirea şi ura,
bucuria şi neliniştea provoacă o înregistrare intensă.
Mijloacele de informare au descoperit, fără a avea cunoştinţe ştiinţifice, că prezentarea suferinţei
umane captează emoţia şi generează concentrare.
Copiii noştri nu au nevoie de fiinţe extraordinare, au nevoie de fiinţe umane. Nu au nevoie de
magistraţi, medici, patroni, administratori de firme, ci de noi, de ceea ce suntem ca oameni. Părinții trebuie
să-și formeze deprinderea de a -și deschide inima pentru copiii lor şi să-i lase să înregistreze o imagine
excelentă a personalităţii acestora. Ştiţi ce se va întâmpla? Se vor îndrăgosti de ei. Le va face plăcere să vă
caute, să fie aproape de ei. Există ceva mai bun decât asta? Criza financiară, pierderile sau greutăţile vor
putea ataca relaţia lor, dar, dacă ea are o bază solidă, nimic nu o va distruge. Din când în când, e nevoie să
chemăm pe copiii noştri şi, în doi, să luăm masa sau să facem programe diferite cu el.Să ii spunem cât de
important este el pentru noi.
E nevoie să îi întrebăm despre viaţa lor. Să vorbim despre munca şi provocările pe care le avem să iî
lăsăm pe copiii să participe la viaţa noastră. Nici o tehnică psihologică nu va funcţiona, dacă iubirea nu va
fi prezentă.
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Dacă trecem printr-un război la serviciu, dar avem pace când venim acasă, vom fi oameni fericiți.
însă dacă vom avea bucurii în afara casei, dar vom trai un război în familie, nefericirea vă va fi prietenă.
Mulţi copiii recunosc valoarea părinţilor lor, dar nu suficient pentru a-i admira, respecta şi a vedea în
ei îndrumători sau maeştri. Părinţii care au dificultăţi cu copiii lor nu trebuie să se simtă vinovaţi. Vinovăţia
întemniţează sufletul, în personalitatea umană nimic nu e definitiv.
Putem şi trebuie să răsturnăm acest tablou. Avem multe şi bogate experienţe care ne pot transforma
povestea vieţii într-un film mai interesant decât cele de la Hollywood. Dacă vă îndoiţi de asta, este pentru
că, probabil nu vă cunoaşteţi - ba, mai rău, nici măcar nu vă apreciaţi.
Trebuie să eliberăm copilul fericit din noi. Să eliberăm tânărul vesel care trăieşte în emoţia pe care o
trăim, chiar dacă părul ni s-a albit. E posibil să recuperăm anii. Să îi lăsăm pe copiii noştri să vă descopere
lumea.
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea copilului. Această
deprindere a părinţilor inteligenţi face ca, în copiii lor, să se dezvolte spiritul de observaţie, sentimentul că
sunt în siguranţă, curajul, optimismul capacitatea de a fi lider, de a depăşi teama şi de a preveni conflictele.
Părinţii buni au grijă de hrănirea fizică a copiilor lor. Îi stimulează să aibă un regim alimentar bun, cu
alimente proaspete şi sănătoase. Părinţii inteligenţi merg mai departe. Ei ştiu că personalitatea are nevoie
de o hrană psihică excelentă şi se îngrijesc de alimentele care îmbogăţesc inteligenţa şi emoţia.
Înainte, o familie bine structurată era o garanţie că odraslele îşi vor dezvolta o personalitate sănătoasă.
Astăzi, părinţii buni cresc copiii zbuciumaţi, înstrăinaţi, autoritari şi angoasaţi. Mulţi copii de medici,
judecători sau oameni de afaceri traversează conflicte grave.
Oare de ce există părinţi inteligenţi şi sănătoşi, care îşi văd copiii îmbolnăvindu- se?
Pentru că societatea s-a transformat într-o fabrică de stres. Nu avem control asupra procesului formării
personalităţii copiilor noştri. Noi le dăm naştere şi îi punem de foarte devreme în contact cu un sistem social
care îi controlează. (Foucault, 1998).Uneori e nevoie să ne rostogolim cu ei pe podea. Să facem poezii. Să
ne jucăm, să zămbim, să ii ascultăm,să facem ce ne vine în minte. Să facem totul cu plăcere. Odată, un
băieţel de nouă ani l-a întrebat pe tatăl său, care era medic, cât primea pentru o consultaţie. Tatăl îi spuse
valoarea. După o lună, copilul se apropie de tatăl său, scoase câteva bancnote din buzunar, îşi goli puşculiţa
şi-i spuse cu ochii plini de lacrimi: „Tată, demult vreau să vorbesc cu tine, dar tu nu ai niciodată timp. Am
reuşit să strâng contravaloarea unei consultaţii. Poţi să stai de vorbă cu mine?"
Zilnic ei vin în contact cu mii de stimuli atrăgători care se infiltrează în matricele memoriei lor.
De exemplu, părinţii îşi învaţă copiii să fie înţelegători şi să consume numai cât le este necesar, dar
sistemul îi învaţă individualismul şi să consume fără rost. Cine câştigă această dispută?Sistemul social.
Cantitatea de stimuli şi presiunea emoţională pe care acesta o exercită asupra tinerilor sunt intense. Aproape
că nu există libertate de alegere.
Faptul că avem cultură, o situaţie financiară bună, relaţii conjugale excelente şi oferim copiilor o
şcoală bună nu e suficient pentru a construi sănătate psihică. Orice animal reuşeşte să scape din gheara unui
prădător, numai dacă dispune de mari abilităţi.
Să ne pregătim copiii pentru a supravieţui în apele învolburate ale emoţiei şi pentru a- şi dezvolta
discernământul. Numai aşa vor putea filtra stimulii stresanţi şi vor fi liberi să aleagă şi să hotărască.
Părinţii care nu-şi învaţă copiii să aibă o viziune critică asupra publicităţii, a emisiunilor de televiziune
şi a discriminării sociale îi transformă într-o pradă uşoară pentru sistemul acaparator.
Pentru acest sistem, oricât de etic pretinde că este, copilul nostru este doar un potenţial consumator
şi nu o fiinţă umană. Să ne pregătim copilul pentru „a fi", căci lumea îl va pregăti pentru „a avea".
Părinţii buni îşi învaţă copiii să se spele pe dinţi, părinţii inteligenţi îi învaţă să aibă o igienă psihică.
Numeroşi părinţi îşi imploră zilnic copiii să aibă grijă de igiena bucală. Dar cum e cu igiena emoţională?
La ce foloseşte să previi cariile, dacă emoţia copiilor se transformă într-o ladă de gunoi plină de gânduri
negative, mofturi, temeri, reacţii impulsive şi atracţie către capcanele sociale?
Tinerii trebuie invățați să-şi protejeze emoţia. Tot ceea ce atinge frontal emoţia, atinge drastic
memoria şi le va forma personalitatea. Să ne ajutăm copiii să nu fie sclavii problemelor lor. Să alimentă
amfiteatrul gândurilor şi teritoriul emoţiei lor cu curaj şi îndrăzneală.
Nu trebuie să le acceptăm timiditatea şi nesiguranţa.„Eu"-ul, care reprezintă voinţa conştientă, sau
libertatea de a hotărî, trebuie antrenat pentru a deveni lider şi nu o marionetă. A fi lider nu vrea să însemne
a avea capacitatea de a rezolva toate problemele din jurul nostru. Problemele vor exista întotdeauna. Dacă
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pot fi rezolvate trebuie să le rezolvăm. Dacă nu avem condiţii să le rezolvăm, trebuie să ne acceptăm
limitele. Dar niciodată nu trebuie să gravităm pe orbita lor.
Dacă am avea capacitatea de a intra pe scena minţii tinerilor, am constata că mulţi sunt chinuiţi de
gânduri de anxietate. Unii sunt neliniştiţi din cauza testelor şi examenelor şcolare.
Alţii, din pricina fiecărei curbe a trupului pe care o detestă. Alţii încă mai cred că nimeni nu-i iubeşte.
Mulţi tineri au foarte puţin respect de sine. Când respectul de sine scade, moare bucuria.
Să căutăm prieteni în copiii noştri. În fiecare tânăr - chiar şi în cei mai complicaţi şi mai izolaţi există o lume care aşteaptă să fie descoperită. Mulţi tineri sunt agresivi şi rebeli, şi părinţii lor nu înţeleg
că, prin agresivitatea lor, ei strigă după ajutor. Comportamentele nepotrivite sunt, de multe ori, strigăte
puternice care imploră prezenţa, dragostea şi atenţia părinţilor.
Multe simptome psiho-somatice, cum ar fi durerile de cap sau durerile abdominale, sunt şi ele strigăte
tăcute ale copiilor. Cine le aude? Mulţi părinţi îşi duc copiii la psihologi, ceea ce poate ajuta, dar, în adâncul
fiinţei lor, ceea ce caută ei este inima părinţilor. Îmbrăţişările, sărutul şi conversaţiile permanente cu copiii
cultivă afectivitatea şi risipesc singurătatea. Mulţi europeni şi americani suferă de o singurătate profundă.
Nu ştiu să ajungă la copii şi să dialogheze deschis cu ei. Locuiesc în aceeaşi casă, dar trăiesc în lumi diferite.
Contactul sufletesc şi dialogul sunt magice, creează o sferă de solidaritate, îmbogăţesc emoţia şi dau sens
vieţii.
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată. Această deprindere a
părinţilor inteligenţi contribuie la dezvoltarea: capacităţii de a preţui viaţa, speranţei, perseverentei,
motivaţiei, fermităţii, capacităţii de a se analiza, de a depăşi obstacole şi eşecuri de a forma un caracter.
Cea mai mare dorinţă a părinţilor ar trebui să fie aceea ca toţi copiii lor să le fie prieteni. Nu există
ceva mai frumos şi mai poetic, decât faptul că părinţii şi copiii sunt foarte buni prieteni.
Părinții impreună cu toți factorii educaționali si colaborarea dintre aceștia joacă un rol deosebit de
important în dezvoltarea personalității copilului,punănd bazele unui caracter pe care se poate clădi în timp.
BIBLIOGRAFIE
-Băran. A (2004), Parteneriat in educație, Editura Aramis, București.
-Cuciureanu M .(2006), Educația altfel - Petersen și modelul Planul Jena, Editura Cartea
Universitară, București
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IMPORTANȚA FAMILIEI IN EDUCAȚIA COPILULUI
P.I.P. JORA CRISTINA,
ȘCOALA GIMNAZIALA “MANOLACHE COSTACHE EPUREANU”
BARLAD
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau aracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.
Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de
dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii
sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu
corespunde acestui model ideal.
În dezvoltarea fizică (şi nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi pot apărea
chiar boli. Creşte riscul accidentelor grave, pentru că organismul copilului obligat la o viaţă sedentară se
comportă, în cazul unei căzături de exemplu, precum cel al unei persoane vârstnice.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
În primii ani de viaţă, copilul continuă să asimileze informaţii la întâmplare, ca un burete, dar fără a
avea discernământul şi orientarea pe care ar trebui să i-o dea părinţii – lumea din jurul lui îi oferă informaţii
contradictorii, devenind greu de înţeles şi, uneori, ameninţătoare.
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Copilul creşte ca o buruiană, procesele lui de gândire sunt haotice şi apelează la instinctele primare
de supravieţuire, pentru a se descurca şi a face faţă cerinţelor.
Apoi, treptat, curiozitatea naturală dispare.
Copiii care cresc astfel, unii foarte inteligenţi, pot uneori face faţă cu brio în primii ani de şcoală
cerinţelor, dar, pe măsură ce cresc şi asimilarea cunoştinţelor cere din ce în ce mai mult interes şi motivaţie
şi procese de gândire sistematizate, elaborate, aceşti copii nu mai fac faţă şi încep să apară probleme,
inclusiv de sănătate – depresii, boli cauzate de stress.
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 (extinse) 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.
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. (Despre Educaţie în copilărie, F. Dolto). Cu alte cuvinte, putem spune că pierde startul
corect în viaţă şi cu greu va putea recupera acest handicap.
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.
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.
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PARINȚII IN INVAȚAMANTUL ONLINE
JÓZSA IZABELLA,
COLEGIUL DE MUZICĂ SIGISMUND TODUȚĂ, CLUJ-NAPOCA,
LICEUL UNITARIAN JÁNOS ZSIGMOND, CLUJ-NAPOCA
Învățământul online pune la încercare guvernele, ministerele, profesorii, elevii, dar și părinții.
Prima zi de școală a unui copil este deosebit de importantă în viața nu numai a copilului, ci și a întregii
lui familii. Tensiunea pe care o resimt părinții cu o asemenea ocazie arată grija și îngrijorarea pentru copil,
dar este prezent faptul că va fi cântărită destoinicia, munca lor ca părinți. Încă din vechime se recunoștea
rolul deosebit al educației copilului în primii ani, mai ales pe cei de dinaintea vârstei școlare. Această
importanță se reflectă din faptul că în limba română există această expresie deosebit de frumoasă: „Cei
șapte ani de acasă”.
A fi părinte este una din cele mai frumoase roluri pe care îl poate avea un om, dar este un rol care-l
pune cel mai mult la încercare. La orice loc de muncă există reguli, sarcini de lucru bine fixate, iar timpul
de lucru este stabilit prealabil și munca poate fi evaluată în mod adecvat. Dar în munca ca părinte regulile
trebuie în primul rând inventate, apoi modificate în funcție de vârsta copilului, de numărul copiilor și de
orice schimbare care intervine în viața familiei. Modificările se răsfrâng și asupra sarcinilor de lucru atât
pentru părinte cât și pentru copil. Timpul de lucru ca părinte este nedeterminat, iar munca nu poate fi
evaluată.
A fi părinte este lucrul cel mai ușor, cel mai frumos și cel mai natural din lume, totodată a fi părinte
este cel mai greu lucru din lume. În această aparentă contradicție este oglindită toată complexitatea rolului
de părinte. Mai în glumă, mai în serios, dar oarecum dur și mai ales interpretabil s-a formulat de către
poporul român zicala „Cine are să și-i crească, cine n-are, să nu-i dorească.”
Datorită epidemiei globale cu COVID-19 schimbările apărute în lume sunt covârșitoare, deoarece se
reflectă asupra fiecărui aspect din viața oamenilor.
Viața fiecărei familii se concentrează în jurul copilului, deoarece formarea caracterului copilului
începe la cele mai fragede vârste. Mecanismul imitației și al modelului, mecanismul condiționării și
mecanismul autorității sunt mijloacele de bază implicate pentru formarea caracterului. Schimbările apărute
în școală au afectat din plin și în mod direct viața familiilor. Învățământul online a pus o sarcină în plus
asupra părinților, care devin mult mai implicați în viața școlară. În multe cazuri au apărut schimbări și la
locurile de muncă a părinților. În cazuri extrem de grave unii părinți au rămas și fără loc de muncă. Toate
acestea au generat tensiuni în plus, care sunt prelucrate în moduri diferite.
În România violența domestică era prezentă într-o măsură mare și înainte de epidemie. În urma
schimbărilor apărute datorită epidemiei, din rapoartele poliției 10 reiese că violența domestică a crescut întrun mod îngrijorător.
Copiii implicați în aceste disensiuni plătesc cel mai mare preț, deoarece în anii cei mai frumoși în
care ar trebui să se dezvolte, ei suportă calvarul existențial al părinților. Mijloacele de bază implicate pentru
formarea caracterului copiilor sunt aplicate în mod distorsionat. Mecanismul imitației, al modelului alături
de cel al autorității pot deveni chiar nocive pentru personalitatea copilului, iar mecanismul condiționării
devine haotic.
Scurt-circuitarea mecanismelor pentru formarea caracterului determină propagarea fenomenului
violenței domestice și asigură o nouă generație de oameni agresivi.
În învățământul clasic era mult mai probabil ca un copil agresat sau care era expus violențelor
domestice să fie depistat de cadrul didactic și astfel erau mai multe șanse să fie semnalată situația
periculoasă în care se află. Interacțiunea directă cu colegii, ori chiar faptul că era posibilă ieșirea zilnică din
casă cel puțin pentru perioada școlii a făcut posibil ca angoasele formate în copil să fie prelucrate sau diluate
în mod constant. Acum, în învățământul online, când dintr-un elev vedem doar o imagine de câțiva
centimetri pătrați, bineînțeles în cel mai bun caz, ne este greu, chiar imposibil să observăm dacă un copil
are probleme. Neinteracționând cu prietenii, fiind față în față cu agresiunile și suportându-le poate zi și
10
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noapte poate avea ca rezultat distorsionarea personalității copilului. Dacă izolarea impusă de epidemie se
prelungește mult, recuperarea din traumele suferite devine mai dificilă.
Bineînțeles, sperăm că aceste situații sunt foarte rare. Însă izolarea impusă este fără precedent pentru
omenire și încă nu știm ce consecințe psihice vor avea asupra societății. Devine important să semnalăm
problemele nou apărute, pentru ca societatea să ia atitudine, iar dacă problema devine mai gravă să poată fi
luate și măsuri legislative.
Bibliografie
1. Ştefan Mircea: Teoria situaţiilor educative. Editura Aramis, Bucureşti, 2007
2. https://www.dw.com/ro/acas%C4%83-e-un-loc-periculos-sau-despre-capcana-violen%C8%9Beidomestice/a-55718891
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROF. JOZSA MARCELA
Alături de şcoală şi organizaţiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia
omului. Familia exercită o influenţă deosebit de adâcă asupra copiilor.
O mare parte dintre cunoştintele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de
comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie.
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".
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din urmatoarele puncte de vedere:
1. Fizic
2. Intelectual
3. Moral
4. Estetic
Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana şi îmbracamintea copiilor, îi
fereste de pericole, le lasa timp de joaca, le crează condiţii cât mai bune de odihnă şi se îngrijeste de
sănătatea lor. Un regim rational de viată nu poate avea decât urmări pozitive asupra dezvoltarii sale fizice.
Familia îi formează copilului primele deprinderi de igiena personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze
factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. În perioada pubertaţii, 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.
In cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea
exprimarii copilului depind de munca depusă de părinţi în această direcţie. Ca prim factor de educaţie,
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. Copiii pun cele mai multe întrebări în jurul vârstei de 3-6
ani, iar parinţii îi ajută să-şi însuţească un număr mare de cunoştinţe, răspunând cât se poate de corect şi
exact.
Când sunt în şcoala primară, familia vine în sprijinul ei, susţinând "gustul de citit" al elevilor. Cel
mai important este stimularea curiozităţii copilului de a citi, prin cumpărarea unor căţti care să pună bazele
unei mici biblioteci. În preadolescenţă este posibilă o deviere de la subiectele strict legate de scoală sau
indicate vârstei fragede; astfel, datoria părinţilor este de a îndruma copilul să citească ceea ce corespunde
vârstei sale. Dorinţa de lectură poate deveni excesivă, copilul sacrificând astfel orele de somn. Copilul
obţine rezultatele la şcoală 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 munca: un birou, un computer şi nu în ultimul rând linişte pentru a se putea
concentra. Părinţii trebuie să-şi ajute copiii la învăţătură; ajutorul trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin,
nefiind indicat sa efectueze temele copiilor. Cu timpul, parinţii 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 familie se formează cele mai importante deprinderi de comportamant: respectul, politeţea, cinstea,
sinceritatea, decenta în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija fată 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 si 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 sau şi a celor
din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten.
Familia contribuie şi la educaţia estetică a copilului. Parinţii sunt cei care realizează contactul
copilului cu frumuseţile naturii (culorile si mirosul florilor, cântecul păsărilor, verdele câmpului etc.), cu
viaţa sociala (tradţii, obiceiuri străvechi etc.).
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Mijloacele mass-media şi în mod special televiziunea, exercită o influenţă puternică asupra educaţiei
estetice. Nu se poate vorbi despre o influenţă strict pozitivă sau strict negativă; pe de o parte există
numeroase emisiuni culturale, de imbogătire a cunoştinţelor, dar pe de alta parte sunt difuzate numeroase
programe care pot deforma imaginaţia inocentă a copiilor într-un sens negativ.
Părinţii trebuie sa controleze atât timpul pe care copilul îl petrece în fata televizorului cât şi
emisiunile pe care le urmareşte. În unele familii preocuparea pentru cultura estetică a copilului lipseste cu
desăvârşire, iar în altele aceasta este exagerată. Dacă copilul nu are aptitudini şi nici plăcere pentru diferite
arte (balet, muzica, teatru etc.), părinţii trebuie să respecte opţiunea copilului.
BIBLIOGRAFIE
1. Norman, Goodman (1992) Introducere in sociologie, Bucuresti, Editura Lider.
2. Victor, Tarcovnicu (1975). Pedagogie generala, Bucuresti, Editura Facla.
3. Nicolae, Margineanu (1973). Conditia umana, Bucuresti, Editura Stiintifica.
4. Anthony, Giddens (1997). Sociologie, Bucuresti, Editura Bic All.
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FAMILIA, SENTIMENTUL SIGURANŢEI
PROF. ÎNV. PRIMAR JURJI MARIA – DANIELA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ LĂPUŞ
,,Diploma celor şapte ani de-acasă ai copilului reprezintă calificativul părinţilor.”
(Valeria Mahok)
Familia este una dintre ele şi în contextual actual, este important să poţi rezolva problemele ”cronice”
sau “acute” ivite. Se pot solutiona cu tact şi comunicare sinceră, prin respectarea regulii de a te manifesta
şi de a avea dreptul la propria-ţi părere.
Familia asigură copiilor sentimental siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele inerente vieţii,
este punctual lor de sprijin, educându-i să devină personae respectabile, adaptate timpului în care trăiesc.
Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le “văd” cu ochii minţii şi le urmează.
Domnica Petrovai, psiholog clinician şi psihoterapeut cognitive-comportamental, explica: “Familia este
primul nostru context de viaţă în care învăţăm moduri de comportament, exersăm strategii de rezolvare a
problemelor de viaţă, în care ne formăm convingerile despre noi şi ceilalţi.” Familia înseamnă înţelegere,
bucuria de a fi împreună, este locul privat al fiecărui individ, locul unde se simte bine cu cei dragi şi pe
care-l consideră intim, locul de unde se încarcă de energie pentru a face faţă presiunilor din viaţa publică.
Întotdeauna ni se pare că familia noastră este mai specială decât altele. Nimic mai adevărat. Cu bune
şi cu rele, cu obiceiuri şi curiozităţi, cu secrete şi planuri, care de care mai diverse, fiecare spune acelaşi
lucru - pe bună dreptate – despre ai săi.
Ce construieşte copilul în primii ani de viaţă şi de ce este important să fi parcurs această etapă a celor
„şapte ani“? Ne putem referi doar la trei aspecte, şi anume la construcţia unui sentiment de apartenenţă
familială, la construcţia unui sentiment de identitate individuală şi la construcţia unei structuri psihice
interioare adaptate lumii exterioare şi capabile să răspundă exigenţelor acesteia.
Apartenenţa familială este esenţială pentru construirea unei identităţi individuale. Ea presupune că
există o transmitere către copil a istoriei familiale, a credinţelor, miturilor, valorilor şi mai ales că acest
copil îşi găseşte un loc în acea familie şi este învestit ca membru al acesteia.
Numitorul comun în toate relaţiile este nevoia fiecăruia de a se simţi iubit şi înţeles. Discuţiile cu
copiii se poartă în aşa fel încât , ei să se simtă nişte membrii importanţi ai familiei din punct de vedere al
comunicării. Acest lucru construieşte şi stabileşte legături de care ne bucurăm tot restul vieţii, este o
modalitate de a ne comunica iubirea, grija şi respectul pentru copilul nostru.
Copiii au nevoie să fie ascultaţi în problemele de familie, informaţi , obişnuiţiu cu responsabilităţi şi
cu deprinderea de a lua anumite decizii, stimularea oricărei iniţiative ce vine din partea copilului, astfel
vom întări formarea stimei/ imaginii de sine.
Toate acestea presupun efort, implicare, determinare şi nu e deloc uşor.
Cheia unei relaţii sănătoase între membrii unei familii este ca fiecare să-l asculte pe celălalt cu
adevărat, în esenţa problemelor, nu doar, de faţadă. Fiecare trebuie să simtă că spusele lui sunt importante
pentru ceilalţi din familie, că are susţinerea întregii familii.
Fie părinţi, fie copil, are datoria de a asigura liniştea şi armonia în familie; părinţii, prin afecţiunea
lor, trebuie să inoculeze în mintea şi sufletul copiilor idea că, oricând au un loc sigur unde să vină, găsesc
“braţe şi umeri” de sprijin, la tristeţe sau bucurie.
În final, aş îndrăzni, câteva reguli nescrise/sfaturi, cuprinse într-un cod al dragostei părinteşti, cu care
să operăm în relaţia cu copiii:
• Învaţă să-ţi asculţi copilul şi discută cu el cât mai mult!
• Fă-ţi timp pentru copilul tău şi fii gata să-i oferi siguranţă!
• Faceţi din fiecare realizare, o sărbătoare!
• Răsplătiţi-i şi lăudaţi-i orice efort; amintiţi-i că un competitor nu încetează niciodată să încerce!
• Oferiţi-i copilului daruri adevărate, pe termen lung. Acestea sunt rădăcini şi aripi, totodată. Dacă
devine independent, consideraţi că aţi reuşit!
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• Uitaţi de ziua de ieri; începeţi o nouă zi cu bucurie.ste un nou prilej de a avea o relaţie bună cu
copilul şi de a-i arăta din nou, că îl iubiţi
• Îmbrăţişaţi-l, sărutaţi-l şi spuneţi-i TE IUBESC cel puţin o data pe zi! Copiii au nevoie de
reafirmarea dragostei părinteşti. Puşculiţa lor sentimentală va fi astfel, mereu, plină!
Bilbiografie
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2. Mitrofan, I., Ciupercă, C., Introducere in psihosociologia si psihosexologia familiei, Bucureşti,
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3. Mitrofan, I. (coord.), Psihopatologia, psihoterapia şi consilierea copilului, Bucureşti Ed. Sper,
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CE INSEAMNA CEI SAPTE ANI DE-ACASA, PAS CU PAS. GRESELILE DIN
FAMILIE CARE NE MARCHEAZA PENTRU TOTDEAUNA
PROF. ÎNV. PRIMAR KALMAN MONIKA
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur. Profesorul psiholog Adina Mesaroş
a explicat, pentru „Adevărul“, cum influenţează primii ani din viaţă comportamentul viitor al copilului şi,
nu în puţine cazuri, chiar a viitorului adult. Potrivit psihologului, primul pas în dezvoltarea bună a copilului,
imediat după naştere, este satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. „Copilul plânge pentru că are o
nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. Este indicat să indentificăm acea nevoie şi să o
satisfacem. În momentul în care nu o satisfacem, apar frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil”,
explică specialistul, precizând că această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în special de către mamă,
constituie baza unei bune relaţii ulterioare între cei doi. Nevoile bebeluşului şi felul în care mama le tratează,
importante în dezvoltarea copilului Psihologul spune că acea dorinţă permanentă - manifestată la vârsta de
câteva luni - de a fi luat în braţe reprezintă o altă nevoie a copilului şi nicidecum un moft, motiv pentru care
ea trebuie satisfăcută, nu refuzată celui mic. „El încă nu poate merge, iar nevoia lui de explorare este foarte
mare. Fiind în braţe, mama se mişcă, el, copilul, poate exploara tot ceea ce îl înconjoară”, punctează
psihologul. În jurul vârstei de 9 luni apare nevoia de autonomie, care - din nou - trebuie satisfăcută, spune
Adina Mesaroş, cu condiţia de a asigura un mediu sigur pentru cel mic. „Dacă un copil umblă la dulap,
soluţia nu este să legi uşile dulapului, cum fac multe mămici, pentru că atunci el va fi în permanenţă tentat
să vadă ce e acolo. Cel mai bine este să îl laşi să vadă ce este acolo, pentru că în acest fel, data viitoare nu
i se va părea interesant”, explică ea. La dezvoltarea armonioasă a copilului contribuie şi banalul joc „cucubau”, care ajută la perceperea permanenţei obiectului (conştientizarea faptului că un obiect există chiar dacă
el nu îl vede, abilitate care se dezvoltă în jurul vârstei de un an). Tot acum, se dezvoltă limbajul, psihologul
subliniind că este foarte important ca mama să vorbească în permanenţă cu copilul şi să-i citească poveşti,
pentru că el învaţă prin imitaţie. Referitor la obiceiul adulţilor de a vorbi „pe limba bebeluşilor” în preajma
celor mici, Adina Mesaroş spune că nu trebuie neapărat eliminat acest obicei, însă pentru a-l ajuta pe copil
să progreseze din punctul de vedere al limbajului, trebuie dublat cu expresii corecte. „Spre exemplu, putem
spune «hai să păpăm», dar să adăugăm imediat şi «hai să mâncăm»”, explică ea. Între 1 şi 3 ani, este foarte
important ca micuţul să aibă în jurul lui foarte mulţi stimuli, în special jucării, şi este bine să fie încurajat
să exploreze, chiar dacă asta dă bătăi de cap părinţilor. „Să zicem că trage de faţa de masă. El nu face asta
pentru a trage acea faţă de masă, ci pentru a ajunge la ceva ce este pe masă şi la care nu ajunge. O face,
deci, pentru a-şi rezolva o problemă”, exemplifică psihologul. Crizele de personalitate - o etapă normală.
Cum le gestionăm După vârsta de un an apar şi crizele de personalitate, care se manifestă, de regulă, în
locurile publice. „Copilul este egocentric şi ştie că, dacă va face o criză, mama îi va satisface dorinţa. Foarte
important pentru părinţi este să încerce să controleze această criză (încercăm, spre exemplu, să-l ţinem,
pentru a preveni lovirea) şi să-i explice, calm, că nu va primi acea jucărie sau acea bomboană pentru care
face criza”, spune psihologul. Specialistul atrage atenţia că, după ce trec de un an şi jumătate, doi, aceste
crize se transformă în „simptomele” unui copil răsfăţat, pe termen lung. Între 1 şi 3 ani, apare şi
conştientizarea identităţii sexuale, iar între 3 şi 5 ani, copilul trebuie să abordeze jocul de rol, extrem de
important pentru dezvoltarea lui intelectuală şi socială. Tot acum, se dezvoltă şi dexteritatea, chiar dacă asta
înseamnă pereţi desenaţi cu creioanele colorate. „Şi aici, este mai bine să-i dai un colţ, în care poate să scrie
pe pereţi liniştit, ba chiar să-l şi lauzi pentru asta”, recomandă psihologul. După 5 ani înţeleg regulile Între
5 şi 6 ani, copiilor începe să le placă rutina. Este momentul în care, prin repetarea unor ritualuri (trezit, mers
la baie, spălat, pieptănat, îmbrăcat şi aşa mai departe) se formează cel mai bine obiceiurile dezirabile. Este,
însă, şi perioada în care apar „fricile” (frica de întuneric, de eşec) care nu întotdeauna pot fi depăşite fără
un ajutor de specialitate. Politeţea - oglinda familiei Tot acum - sau chiar mai repede, de pe la 3 - 4 ani copilul învaţă, la început prim imitaţie, reguli de politeţe. „Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre
exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în autobuz îşi cedează locul unei persoane în vârstă, va
învaţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama o salută şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa
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şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm.
În general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror familii se vorbeşte pe un ton răstit”, explică psihologul. Tot
în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare. „Un copil care va fi învăţat de
mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu, acele formule de adresare.
Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze profesorilor cu «dumneavoastră»,
tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună tuturor «tu»“. Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ Până
la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad
de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din
regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare
emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPIILOR
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR KEREKES BRIGITA MARIA
G.P.N. NR. 2, ALEȘD, JUD. BIHOR
In educarea ,,puiului de om”, parintii , educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace
importante de educatie si instructie.
Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
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 ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea
psihopedagogica, experienta.
Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.
In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.
Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.
Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in
formarea profilului moral al copilului.
*,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,,gastile “ si ,,bandele”
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent.
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici
un parinte pentru copilul sau.
*,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va
fi neajutorat , un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de
scoala sau mai tarziu la locul de munca.
*,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu
a judecatorului.
*,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi.
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la
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invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.
Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
Un proverb spune :,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul”
BIBLIOGRAFIE:
Colectia revistelor Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005
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ROLUL EDUCATIEI IN FAMILIE
KISGYÖRGY TÜNDE
PROF. ÎN ÎNV. PREŞCOLAR
GPP CIMBORA BARAOLT
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere
în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria
Udrea.
Educaţia în familie este un proces, care nu se încheie niciodată, dar care trebuie să țină cont de etapele
de dezvoltare ale copilului. Părinții, trebuie să fie cei care-i explică acestuia ce îi este permis sau nu să facă,
să impună niște reguli clare și realiste care trebuie respectate, și care sunt consecințele nerespectării
regulilor. Este important ca ambii părinți să fie consecvenți în educarea celui mic.
Familia este prima instituţie pentru copil, instituţia principală în toate societăţile. Familia exercită o
influenţă majoră asupra copiilor.Familia este modelul de viaţă al copilului: 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. Creează condiţiile dezvoltării fizice,
emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul moral, estetic etc. O mare parte dintre
cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele
sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial.
În viziunea lui Daniel Goleman, autorul cărţii “Inteligenţa emoţională”, cele mai inadecvate tipare
emoţionale pe care le utilizează părinţii şi ulterior, prin extensie, educatorii, învăţătorii şi 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.
„Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul învaţă
în familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi comportamentele
necesare pentru a se integra în societate. • Cercetările au demonstrat, că părinții au stiluri diferite de educație
a copilului: mamele tind mai mult spre precauţie, ele încurajează securitatea, echitatea; simplifică mesajele
și vorbesc la nivelul copilului; pun accent pe îngrijirea copilului, pe simpatie, grijă şi ajutor bazat pe relaţii
și percep lumea din jur în raport cu copiii lor. Taţii se exprimă mai sumar, direct și la obiect; adeseori
încurajează copiii să încerce, să testeze lucrurile; încurajează independenţa, concurenţa, pun accent pe
dreptate şi îndatoriri bazate pe reguli; tind să se joace cu copiii și să perceapă copiii lor în raport cu lumea
din jur. Un lucru este cert, că ambele abordări sunt necesare pentru maturizarea copilului.
Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de
viața copilului. De la ce mănânca zi de zi copilul, cu ce se îmbracă, la ce tip de informații este expus, prin
ce stări emoționale trece, în ce activități este implicat, la ce grădiniță merge. Rolul mamei și al tatălui sunt
diferite în dezvoltarea copilului și în modelarea personalității sale. Mama are rolul de a-l proteja pe copil,
în timp ce tatal are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru confruntarea de mai târziu cu lumea, cu viața. Ambii
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părinti sunt un model pentru copil, și această diferenţă aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i
experienţe variate.
Sfaturi de la UNICEF pentru părinţi în educarea copiilor,pentru o familie fericită:
Creareai și menținerea în familie a unei atmosfere calme și stabile. Adoptarea unui comportament de
urmat în raport cu copiii.Discutarea și analizarea în familie a tuturor obligațiunilor și responsabilităților
distribuite în mod egal, între părinţi în primul rând, ulterior între copii în funcție de vârsta acestora.
Stabilirea unei liste cu regulile familiei, preventiv discutate, inclusiv cu copiii în vederea prevenirii unor
dificultăți în realizarea rolurilor parentale. Asigurarea că și copiii le-au înţeles, ei au nevoie să înțeleagă de
ce trebuie să le respecte. Organizarea mai multor evenimente de familie în comun, în așa mod ca fiecare
membru al familiei să fie responsabil de o anumită sarcină.Participare la evenimentele importante pentru
copil, indiferent de vârsta lui.Încurajarea copilului să-şi urmeze activităţile, care sunt interesante pentru el.
Bibliografie:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI, Curriculum pentru învăţământul
preşcolar (3-6/7 ani), 2008
https://mecc.gov.md/sites/default/files/rolul_familiei_dezvoltarea_copilului_5.pdfROLUL
FAMILIEI ÎN CREŞTEREA ŞI EDUCAŢIA COPILULUI-UNICEF
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,,CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ!”
PROF. ÎNV. PRIMAR KÖLCSEY BEÁTA
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ,,ALEXIU BERINDE”
SEINI, JUD. MARAMUREȘ
Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte
a copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii șapte ani de viaţă
ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa
să scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare:
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei șapte ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de
manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.
De foarte multe ori, în special în situațiile în care ne supără atitudinea sau comportamentul unei
persoane ori a unui copil, ne gândim că nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei șapte ani deacasă”. Replicăm astfel, considerând că nu a primit o educație potrivită ori nu și-a însusit diverse norme,
ori reguli de politețe, în special.
Această expresie definește însă tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și atitudini
acumulate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, este
considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare
de acumulare de informații, de memorare și de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc.
Copilul este pregătit să primeasca informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste
informații, de către cine și în ce mod. Se numesc „cei șapte ani de-acasă”, deoarece copilul își petrece cel
mai mult timp cu familia, în special până la vârsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influență asupra
lui. Educaţia primită în cei 7 ani de acasă depinde de câţiva factori foarte importanţi: relaţia afectivă dintre
copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite
copilului.
În educarea copiilor, un rol foarte mare îl are stabilirea unor relaţii juste între membrii familiei. Ceea
ce trebuie să caracterizeze relaţiile dintre părinţi şi copii este stima reciprocă dintre aceştia, dragostea
părintească raţională faţă de copii, consecvenţa şi unitatea cerinţelor pe care le formulează părinţii şi ceilalţi
membri ai familiei faţă de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile şi faptele lor,
încât devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, părinţii îşi iubesc copiii, le poartă de grijă, muncesc
pentru ei şi participă la toate bucuriile şi supărările lor, dar această dragoste nu trebuie să fie oarbă. Părinţii
care se manifestă astfel faţă de copiii lor, îi scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile, nu se bucură
de niciun fel de respect şi autoritate în faţa acestora. Experienţa educaţiei în familie arată că acolo unde
copiii sunt scutiţi de orice fel de griji şi eforturi, ei devin egoişti, nu-şi iubesc cu adevărat părinţii, se
înstrăinează de ei şi nu le dau o mână de ajutor atunci când se întâmplă să treacă prin unele încercări. O
problemă aparte a educaţiei în familie o constituie copilul unic. Nu e de mirare că părinţii concentrează
toată grija şi dragostea asupra singurului lor copil. Dar această dăruire afectivă, pe deplin explicabilă,
trebuie totuşi supusă unui control raţional. Părinţii sunt datori să-i găsească copilului tovarăşi de aceeaşi
vârstă cu el. Ei nu trebuie să-l „acopere”, să-l silească să-şi petreacă timpul numai în preajma lor. A-l priva
pe copil de posibilitatea de a se juca cu alţi copii, înseamnă a-l lipsi de bucuriile vieţii. Niciun copil nu
poate să crească sănătos, sub aspectul intelectual şi moral, dacă nu se dezvoltă în colectiv şi prin colectivul
de copii.
În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
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Părinții care se implică activ în educaţia copiilor lor au un impact semnificativ asupra succesului
copilului şi a vieţii sale, în general. Conform cercetărilor, copiii unor părinţi implicaţi se pot diferenția în
anumite aspecte față de ceilalți: – absentează mai rar; – se comportă adecvat vârstei; – au performanţe
şcolare mai bune; – acced la nivele mai înalte de educaţie. Psihologul Diana Tudose afirmă că ,,dilema cu
privire la cât de corect este realizată educația unui tânăr a fost dezbătută de foarte multi psihologi. Părerea
comună este aceea, că fiecare cuplu trebuie sa aplice metodele care se potrivesc personalitătii copilului. Nu
există o lege strictă, ci doar sfaturi care trebuie mai întâi analizate și apoi aplicate.” Copilul rămâne actorul
și beneficiarul numărul unu al lucrurilor care se întâmplă în familiile din care provin, este spectatorul
principal al tuturor actelor desfășurate pe scena și decorul casei părintești. El va înțelege mesajele transmise,
în propriul stil, și, astfel, se va contura viitorul adult, viitoarea persoană, care va purta stigmatul celor ,,7
ani de acasă”.
Trebuie să permitem copilului să se ,,loveasca de greutăți" și să-l ajutăm să se ,,ridice" atunci când
este căzut la pământ! Dacă reușim să facem acest lucru, putem spune că micuțul va fi capabil să treacă prin
toate experiențele neplăcute ale vieții cu fruntea sus și să-si croiască singur viitorul bun pe care orice părinte
și-l dorește pentru copilul lui. Greșelile sunt firești, iar copilul trebuie să știe acest lucru. Cu toate acestea,
nu înseamnă că ele trebuie promovate sau încurajate în comportamentul lui. Trebuie să-i explicăm copilului,
ori de câte ori avem ocazia, că este normal să greșească, dar ca astfel de acțiuni au consecințe neplăcute, pe
care trebuie să le înfrunte responsabil. Încurajează-l să vadă întotdeauna greșelile ca oportunități din care
poate învăța lecții importante de viață. Adesea, greșelile atrag cu sine și eșecurile, în fața cărora copiii au
tendința de a claca. La maturitate copilul va trece printr-o mulțime de situații neplăcute și va înfrunta foarte
multe eșecuri, pe care este bine să le exploateze și să le depășească cu fruntea sus. Pentru asta, trebuie să
învețe din greșeli și eșecuri încă de mic. Fundamentul educației unui copil descurcăreț constă în
deprinderea, încă din primii ani ai copilăriei, a unor abilități precum responsabilitatea, independența,
perseverența, ambiția și motivația.
BIBLIOGRAFIE
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ROLUL FRAȚILOR ÎN SOCIALIZAREA ADOLESCENȚILOR
PROF. ING. KELE IOAN
LICEUL TEHNOLOGIC AGROINDUSTRIAL “TAMÁSI ÁRON” BORȘ
Există puține cercetări în știința psihologiei despre rolul relațiilor dintre frați în dezvoltarea
personalității adolescenților deși aceste relații sunt printre cele mai longevive relații de rudenie, care pot să
țină de la naștere până la moarte.
Relațiile dintre frați au o putere decisivă, în unele cazuri pot chiar înlocui relația părinte-copil. Frații
și surorile se pot ajuta reciproc în perioadele de criză apărute în diferite etape ale vieții, dar pot să și
provoace crize și traume. Impactul relațiilor dintre frați asupra dezvoltării personalității poate fi examinat
dintr-o gamă largă de perspective, cum ar fi ordinea nașterii fraților, diferența de vârstă și distribuția de gen
între frați.
Este cu totul diferit climatul familiilor cu 1-3 copii, caracteristic societății contemporane, față de
climatul familiilor mari de odinioară. În familiile cu mulți copii, se acordă mai puțină atenție indivizilor
concentrându-se mai degrabă pe necesitățile familiei în ansamblu. Cu cât este o familie mai numeroasă cu
atât crește influența tatălui iar părinții utilizează tot mai des metode și instrumente autoritare. Frații mai
mari – mai ales unde diferența de vârstă este însemnată – au aceeași autoritate ca și părinții. Aceste condiții
își lasă amprenta asupra personalității copiilor dintr-o familie.
Roluri în rândul fraților …
Atunci când există o problemă cu un copil, părintele primește adesea semnalele cu neînțelegere
spunând: "Nu înțeleg! L-am crescut exact ca pe ceilalți copii! Cu aceeași dragoste, cu aceeași atenție. Și
totuși, cu ceilalți nu am probleme, doar cu el! Ce îl face să se comporte diferit când a primit exact ceea ce
au primit și ceilalți? ” De fapt nu există acest “L-am crescut exact la fel” deoarece nu putem asigura aceleași
circumstanțe, cum se schimbă și factorii de influență.
... al câtelea copil?
Oricare poziție al copiilor – “cel mare”, “mijlociul”, “cel mic” are avantaje și dezavantaje. La primul
copil așteptările sunt foarte mari, grijile pe măsură. Toată familia se învârte în jurul copilului mai ales dacă
nu este doar primul copil ci este și primul nepot din familie. Copilul beneficiază de atenție maximă, i se
acordă foarte mult timp dar părinții nu au încă prea multă practică în creșterea copilului.
Sunt adesea nesiguri, anxioși, și, de obicei, le iradiază către copilul lor. Mai târziu, când se naște
fratele mai mic, copilului mai mare i se reproșează comportamentul mezinului: „Dai un exemplu prost!”,
„Tu trebuie să fii mai îngăduitor!”, „Ar trebui să fii tu mai inteligent” etc. Aceste propoziții nu ajută la
formarea unei bune relații între frați.
Deci primul născut primește atenție sporită din partea familiei, nu-i de mirare dacă la adolescență i
se pare normal că lumea se-nvârte în jurul lui: se simte mai bine în anturajul adulților, așteaptă recunoaștere
și atenție din partea tuturor. Va fi un tânăr ambițios dar mai puțin adaptabil. Uneori este mai egoist, mai
invidios, mai sensibil decât frații săi mai mici. Îi place să fie cel care conduce și controlează situațiile,
deseori își asumă rolul de tată sau mamă.
Mijlociii sunt indivizi foarte bine orientați social, cu capacități de cooperare remarcabile care îi fac
foarte buni la „jocul în echipă”. De asemenea, au abilități foarte bune de conducere, putând deveni lideri de
succes.
Deși sunt mai puțin orientați către relația cu părinții, copiilor mijlocii fiindu-le acordată în general
mai puțină atenție decât primilor născuți sau mezinilor, acest lucru se dovedește a fi avantajos pe termen
lung. Departe de a fi dezinteresați din punct de vedere al relațiilor și interacțiunilor sociale, copiii mijlocii
sunt în schimb mai independenți, mai creativi în gândire, precum și mai empatici.
Mai mult, fiind mai puțin supuși presiunilor de a se conforma și de a îndeplini anumite standarde, ei
sunt adesea mult mai motivați intern și capabili astfel de perseverență și susținerea obiectivelor, precum și
a principiilor proprii. În acest sens, se remarcă o nevoie mai accentuată de echitabilitate și dreptate, tendință
în parte explicată prin prisma faptului că acești copii sunt întrucâtva obișnuiți ca lucrurile să nu se întâmple
conform dorințelor și nevoilor lor.
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Copiii mijlocii dezvoltă capacități foarte bune de negociere și gândire critică, divergentă, fiind
indivizi inteligenți, cu bune abilități interpersonale și de identificare a reacțiilor celorlalți, chiar și cu bune
abilități de manipulare.
Copiii mijlocii par a fi cei care beneficiază în mod relativ echilibrat de o dezvoltare care să nu fie nici
neglijată, dar nici sufocată, lucruri remarcate în alegerile profesionale și de familie de la vârsta adultă.
Părinții care au fost copii mijlocii adoptă adesea un stil democratic ce îmbină libertatea și regulile, iar la
locul de muncă aceștia sunt adesea diplomați și buni coechipieri, fără a-și pierde independența și autonomia
proprie.
Copilul venit pe lume ultimul în familie „are de-a face“ cu părinți experimentați, mai puțin sau chiar
deloc angoasați de venirea lui, comparativ cu nașterea primului copil. În cazul mezinului familiei, părinții
s-ar putea să nu mai fie la fel de stricți deoarece au trecut prin situații similare cu frații mai mari. Astfel, în
lipsa unor reguli clare de multe ori nu va conștientiza pericolul, mai ales dacă știe că beneficiază de toată
atenția. Mezinii pot simți uneori că nu sunt luați în serios de către frați și părinți, deoarece nu sunt
considerați suficient de maturi.
Având în vedere farmecul lor, mezinii reușesc să îi binedispună mereu pe cei din jur. Ultimul născut
tinde să fie rebel dar și plăcut, agreabil. Nu este foarte bun la școală și nici îngrijorat față de note. Este mai
degrabă bun la sport și artă.
Relațiile dintre frați
Indiferent de numărul și vârsta fraților aceștia au un rol hotărâtor în dezvoltarea personală al fiecăruia.
Cei mici învață foarte mult de la cei mari, le copiază activitățile, modul de vorbire, iar cei mari au rol
protector în familie. Copiii crescuți într-o familie cu mai mulți copii vor învăța să se adapteze la ceilalți,
vor fi mai înțelegători și mai buni jucători de echipă ceea ce le vor ajuta în carieră. Părinții însă trebuie să
fie atenți la relația dintre frați să nu se instaleze o rivalitate între ei. Dacă părinții învață copiii să se înțeleagă
bine unul cu celălalt, le vor oferi de fapt un dar neprețuit, de care se vor bucura tot restul vieții.
Ce putem face pentru o relație armonioasă între frați?
• părinții să nu încurajeze rivalitatea dintre ei;
• să descurajeze dorința copiilor de a avea monopol asupra iubirii părintești;
• să le dea timp să se apropie unul de altul;
• să le învețe să lucreze împreună;
• să descurajeze certurile prelungite între ei;
• să stabilească o limită între lucrurile comune și cele personale;
• să trateze fiecare copil având în vedere caracteristicile personale ale acestuia.
În loc de concluzie: Cadoul cel mai valoros ce îl pot oferi părinții unui copil este o soră sau un frate.
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ AL ELEVILOR
PROF. EC. KELE TÜNDE-ILONA
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “SZENT LÁSZLÓ” ORADEA
”Familia este școala în care ești deopotrivă profesor și elev.” Ioan Gyuri Pascu
Conform articolului 48 din Constituția României familia se definește astfel: “Familia se întemeiază
pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a
asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.” În ultimele două-trei decenii familiile au suferit schimbări
profunde: se împart sarcinile între soț și soție în ceea ce privește creșterea, educarea copiilor și treburile
casnice (chiar dacă deocamdată marea majoritate al sarcinilor întră în atribuția mamei); dacă până nu demult
părinții învățau copiii despre noutățile din lume mai nou adolescenții își ghidează părinții mai ales în
domeniul tehnic și tehnologic; membrii familiilor petrec tot mai puțin timp împreună iar acest timp se
rezumă la dialoguri strict organizatorice, scade drastic timpul alocat discuțiilor, poveștilor ceea ce ar fi
foarte necesar pentru a asigura o bună cunoaștere reciprocă.
În secolul XXI funcțiile de bază al familiei ar fi:
- o funcție biologică și psihologică
- o funcție de transmitere al culturii
- o funcție economică
Aceste funcții sunt îndeplinite doar dacă fiecare membru al familiei participă activ în viața familiei
și toți își asumă anumite atribuții: ambii părinți, frații și chiar bunicii dacă vorbim despre o familie extinsă.
În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament, respectul, politețea, cinstea,
sinceritatea, decența în vorbire, ordinea, cumpătarea. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută
cel mai mult, părintele este un exemplu pentru copil. Părinții le spun copiilor ce e bine și ce e rău, ce e drept
și ce e nedrept, ce e frumos și ce e urât, îi îndrumă să fie sociabili, să fie buni colegi și prieteni. Aceste
noțiuni îl ajută pe adolescent ca să se orienteze în evaluarea comportamentului său și a celor din jur.
Formarea corespunzătoare al unor calități de bază presupune combaterea izolării și a individualismului, a
indiferenței față de om și mediul înconjurător, a nesincerității și a necinstei. Una dintre cele mai frumoase
calități care împodobesc personalitatea omului este modestia. Modestia rezultă dintr-o bună cunoaștere de
sine, a punctelor tari și a celor slabe și din respect pentru calitățile celorlalți oameni. Adolescentul însă nu
are posibilitatea să se autoaprecieze corect și trebuie ajutat.
Membrii familiei sunt cei mai importanți în dezvoltarea unei personalități armonioase, în securizarea
fizică, afectivă și materială al adolescentului chiar dacă adolescenții, în mod normal, se caracterizează prin
detașarea treptată de părinți și atașarea la grupul de prieteni, de semeni. Concomitent, ei manifestă
atașament față de părinți, de la care învață arta comunicării interpersonale și a rezolvării situației de
apartenență, autonomia. Părinții le pot oferi susținere în formarea identității, pe măsură ce aceștia se
adaptează social în afara familiei. Independența, autonomia și identitatea se manifestă indisolubil de
atașamentul de familie. În cazul carențelor familiale (afective, educaționale, materiale sau de altă natură),
adolescenții se detașează emoțional de familie, devenind vulnerabili. S-a constatat că cei care sunt mai
apropiați de familiile lor dau dovadă de mai multă încredere în sine, de capacitatea de rezolvări autonome,
de solitudine creativă, cu abilități sociale – de comunicare și interrelaţionare eficientă.
Numeroase trăsături importante ale personalității se constituie după măsura situațiilor trăite de copii
în sânul familiei. Atitudinile părintești determină pe copii să se diferențieze unii de alții destul de net pentru
ca particularitățile pe care le prezintă să se manifeste clar și coerent în comportamentul curent sau în
exprimările pe care subiecții înșiși le oferă prin unele teste de personalitate. Cei doi părinți trebuie să fie
implicați în mod egal în procesul educativ familial. Trebuie să fie convinși că nu există o metodă unică de
educație al adolescentului și universal valabilă, ci sunt mai multe metode, toate bune, dacă sunt folosite
adecvat, în funcție de individualitatea copilului și de împrejurările concrete. Personalitatea este întotdeauna
unică și originală, aceasta întrucât fiecare pornește de la o zestre ereditară unică, fiecare străbate un drum
anume, încercând o serie de experiențe variate, intrând în anumite relații, toate având anumite efecte asupra
cursului dezvoltării personalității. Specialiștii au investigat și investighează în continuare celula familială
pentru a construi adevărata imagine a grupului social, a funcțiilor pe care le îndeplinește, funcții dintre care
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cea mai importantă o constituie creșterea și educarea copiilor. Cu siguranță sunt foarte multe de spus vizavi
de conturarea personalității, acesta fiind un subiect amplu și dezbătut de-a lungul timpului de specialiști.
Colaborarea școlii cu familia este o parte componentă a sistemului general al activității educative.
Școala nu trebuie să corecteze singură greșelile de educație ale părinților, deoarece sistemul acesta nu poate
duce, decât cu greu, la rezultate bune. Ceea ce îndreaptă școala poate să fie anulat de metodele greșite
folosite în continuare de familie. Este nevoie de o unitate de exigențe și de măsuri, și aceasta face absolut
necesară colaborarea dintre familie și școală. Numai împreună pot corecta tot ce s-a greșit până acum,
punând temelia unei educații morale sănătoase.
Ca și concluzie putem afirma că adolescenții vor parcurge favorabil etapa crizei de identitate, se vor
dezvolta armonios într-o familie fericită, cu doi părinți implicați în educație. Din păcate, etapa
contemporană este marcată de fenomenul neangajării în educație a unuia sau chiar a ambilor părinți, cauzat
și manifestat în mod diferit, dar, în mare parte, condiționat de migrația de muncă.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
PROF. IACOB RĂZVAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIZIRU, JUDEȚUL BRĂILA
Un vechi proverb englezesc spune: „Politeţea nu costă nimic şi cumpără orice!”
Nu suntem singuri pe pământ! Trăim într-o comunitate. Indiferent de rasă sau de locul unde ne aflăm,
există reguli universale de comportament în societate, care implică o ţinută morală şi o prezenţă fizică, în
armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convieţuire, bazate pe respectul reciproc.
Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne dezvăluie
mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul nostru.
Expresia „Cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Ce trebuie să ştie un copil „de acasă“ până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal
prin educaţia primită „acasă“, un anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie
ordonat), un nivel rezonabil de politeţe, învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care
să-i permită să comunice eficient, un grad de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi
controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de relaţionare socială.
Educatia primita in familie
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege,
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
• Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
• Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
• Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
• Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă
noi.
• Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
• Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru a
o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
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• Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic

sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.
Grădinița, școala sau oricare altă instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor șapte ani de
acasă, acestea doar o pot perpetua.
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CEI SAPTE ANI DE-ACASA
GRADINITA NR. 1 P.P. ORSOVA
PROF. IANCULOVICI SAVDIA
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale.
Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare,
pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care
intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Profesorul psiholog Adina Mesaroş a explicat, pentru „Adevărul“, cum influenţează primii ani din
viaţă comportamentul viitor al copilului şi, nu în puţine cazuri, chiar a viitorului adult.
Potrivit psihologului, primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este
satisfacerea nevoilor imediate ale copilului.
„Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. Este indicat să
indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem.
În momentul în care nu o satisfacem, apar frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil”, explică
specialistul, precizând că această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în special de către mamă, constituie
baza unei bune relaţii ulterioare între cei doi.
Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul comesenilor
şi a celui/celei care serveşte masa.
Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată.
Pentru a o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui.
Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de
slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi.
Va face diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care
deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative.
Probabil că soluţia este, la fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa.
Şi exemplul personal, asta în primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele multaşteptate.
Gradinița, Școala sau oricare altă Instituție nu va putea niciodată substitui valoarea celor 7 ani de
acasă, acestea doar o pot perpetua.
SURSĂ:
• https://www.desprecopii.com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentialepentru-succesul-viitorului-copilului.htm
• https://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familiemarcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-1_553e4f3dcfbe376e359c73dc/index.html
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ
IMRE ILDIKÓ, ŞC.GIMNAZIALĂ TOMPA LÁSZLÓ
Când auzim afirmaţia „ Cei şapte ani de acasă”, ne gândim la lipsa de educaţie, la comportamentul
inadecvat al persoanei. Această expersie însă defineşte tot bagajul de cunoştinţe acumulat în primii ani de
copilărie. În această perioadă copilul este pregătit să primească informaţii şi este foarte important felul
transmiterii informaţiilor .
Este ataşat de mama lui, învaţă prin imitaţie atât limbajul, cât şi modelele comportamentale. La vârsta
preşcolară are nevoie de modele, se identifică cu părinţii- deci climatul familiar, educaţia părinţilor,
comportamentul lor pun amprente în viaţa fiecărui copil.
În acei „ şapte ani” copiii ar trebui să înveţe: igiena, ordinea, bunele maniere, exprimarea nevoilor,
autocontrolul,modul de a relaţiona cu ceilalţi,un limbaj adecvat potrivit diferitelor situaţii.
Majoritatea părinţilor se străduiesc să înveţe copilul mai ales în primii trei ani. Se mândresc cu
ei....apoi urmează perioada grădiniţei şi părinţii nu mai sunt atât de atenţi cu copii, ca să nu vorbim despre
clasele primare. În foarte multe cazuri părinţii nu sunt conştienţi de faptul că viaţa de familie este un model
pentru copil. Se ceartă în faţa copiilor, nu au răbdare şi se ceartă şi cu copiii, strigă la ei, le bat.Violenţa din
familie este adusă de copil în şcoală.
Sunt învăţătoare de 35 de ani, am avut mulţi elevi şi m-am întâlnit atât cu cazuri pozitive, cât şi cu
cele negative în ceea ce priveşte educaţia familiară. Din păcate, cu trecerea anilor numărul cazurilor
negative a crescut .
Ce pot face ca învăţătoare?
În primul rând încerc să le învăţ elevilor mei bunele maniere, comunicarea civilizată. Pe lângă mama
lor, acum şi învăţătoarea este un model.Educarea copiilor este prezentă în fiecare oră, dar sunt şi ore de
consiliere, cu obiective bine conturate.
La şedinţele cu părinţii discutăm problemele comportamentale ivite şi rezolvările lor. Am şi
specializarea de consilier pshihologic, deci ţin şedinţe de consiliere pentru părinţi dacă este cazul.
În cazuri mai grave cer ajutorul pshihologului şcolii- părinţilor le place să discute problemele cu
specialişti.Rareori se întâmplă ca învăţătoarea să fie şi consilier psihologic- ca să nu aibă îndoieli, e bine să
fie prezent şi un specialist în domeniu.....să audă acelaşi lucruri de la doi specialişti.
Este foarte interesant,că educaţia copiilor devine datoria mamelor. La şedinţele cu părinţii sunt
prezente mamele elevilor. Dacă sunt probleme în familie, mă sun mamele. Deci- mamele răspund de
educarea copiiilor....pe lângă celelalte probleme- locul de muncă, treburile casnice.
Nu ar fi nicio problemă, dacă copiii ar imita doar modelul lor. Deci dacă auzim expresia „ cei şapte
ani de acasă”, e bine să ne gândim la mame, să le admirăm devotamentul, perseverenţa lor....şi să ne gândim
şi la viaţa familiei respectivă. Mamele se străduiesc, sunt dăruitoare, dar......unele lucruri nu depind numai
de ei.
Sunt învăţătoare, consilier pshihologic şi mamă.....în ciuda calităţilor mele nici eu nu am reuşit să am
un copil „ model”. Intervine genetica, intervine modelul de familie adus de tatăl copilului......deci mamele
se străduiesc, dar nu depinde torul de ei.
Bibliografie:
D. Sălăvăstru „Psihologia educaţiei”, ”, Editura POLIROM, Iaşi, 2004
E. Ioan „Cei şapte ani de acasă“, Editura Didactică şi Pedagogică, 2007
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI PRIMITE ÎN FAMILIE
PROF. IOJĂ ANCUȚA-EMANUELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BALCANI
De expresia ”cei 7 ani de acasă” a auzit toată lumea și, în ultima perioadă este folosită tot mai des, în
special în sens negativ. Dar oare contează sau nu educația primită acasă de un copil? Cu toții spunem că da,
însă părinții sunt efectiv speriați de această responsabilitate, pentru că nu știu cum să procedeze pentru a-l
crește corect pe cel mic. Trebuie să reținem totuși că fiecare copil este unic, așa că fiecare părinte trebuie
să încerce să se implice în educația lui în așa fel încât să existe un echilibru între regulile de bun-simț care
trebuie respectate și personalitatea celui mic.
Ca mediu social, familia reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat, precedând-o pe cea
instituțională. Copilul, în primii ani de viață este dependent de părinți, iar aceștia nu trebuie să fie preocupați
doar de latura fizică a îngrijirii lui, ci să aibă în vedere educația psiho-socială, corelând posibilitățile fizice
cu cele psihice. Educația în familie pune bazele dezvoltării psihice a copilului, iar educația sa la nivel psihic
trebuie să urmărească pas cu pas evoluția fizică, urmărindu-se concomitent educația intelectuală, morală în
scopul formării caracterului. Cel mai important rol în evoluția psihică a copilului îl au exemplele pozitive
din familie, deoarece la această vârstă, rolul exemplului este foarte important;
De familie depinde dirijarea maturizării psihice a copilului. Primele impresii despre lume și viață,
despre fenomene din natură și societate, copilul le primește din familie. Astfel, prin comunicarea continuă
cu membrii familiei, el își însușește limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al dezvoltării
sale psihice. Părinții vor fi atenți la felul cum pronunță copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea, le vor
îmbogăți vocabularul, îi vor învăța să se exprime corect și coerent. De asemenea părinții trebuie să acorde
o mare atenție întrebărilor copiilor, semn sigur al dezvoltării lor intelectuale, al manifestării active a setei
de cunoaștere, al curiozității lor cu privire la originea lucrurilor din jur. In familie își însușesc copiii primele
cunoștinte, dobândesc experiențe morale. De altfel, specialiștii sunt de părere că părinții, nu cadrele
didactice ar trebui să fie cei care-i explică acestuia ce îi este permis sau nu să facă, să impună niște reguli
clare și realiste care trebuie respectate, și care sunt consecințele nerespectării regulilor.
În educarea copiilor, un rol foarte important îl are stabilirea unor relații juste între membrii familiei.
Ceea ce trebuie să caracterizeze relațiile dintre părinți și copii este stima reciprocă dintre membrii familiei,
dragostea părintească față de copii, consecvența și unitatea cerințelor pe care le formulează părinții și ceilalți
membri ai familiei față de copii, exemplul personal pe care îl dau cei mari prin atitudinile și faptele lor,
încât devin pentru copii un exemplu de urmat. Părinții trebuie să își iubească copiii, să le poarte de grijă, să
muncească pentru ei și să participe la toate bucuriile și supărările lor, dar această dragoste nu trebuie să fie
oarbă.
Experiența educației în familie arată că acolo unde copiii sunt scutiți de orice fel de griji și eforturi,
aceștia devin egoiști, nu-și iubesc cu adevărat părinții, se înstrăinează de ei și nu le dau o mână de ajutor
dacă trec prin unele încercări.
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EDUCAȚIA ÎN VIAȚA COPIILOR
PROFESOR IONESCU MARIA
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC REGINA MARIA, PLOIEȘTI
,,Omul nu poate deveni om decât prin educaţie.” (Kant)
Procesul educării copilului este amplu, de lungă durată și necesită implicare maximă. Din primele
ore, din primele zile, familia este cea care dirijează și pune bazele dezvoltării copilului. Familia are grijă de
dezvoltarea fizică și starea lui de bine, dar foarte importantă este și dezvoltarea psihică a copilului. Din
generație în generație se transmit valori, tradiții, idei, ce este bine sau ce este rău, ce este permis sau ce nu
este permis, definind astfel viitorul adult. Nimeni nu face școala de a fi părinte, dar încearcă să modeleze,
să motiveze, să încurajeze în cel mai bun mod posibil copilul. Scopul este de a dezvolta copilul într-un mod
armonios, să-l învățăm să comunice sau să colaboreze cu ceilalți, să fie pregătit pentru a face față
provocărilor vieții de adult, să fie FERICIT !
Primele lecții legate de limbaj, animale, plante, civilizație, istorie, mediul înconjurător au loc tot în
familie, dar ar fi bine să se dezvolte și observația, memoria, gândirea, empatia, curiozitatea.
Dragostea părintească este cea care stă la baza relației dintre copil și familie. Ea are un rol important
în educarea copiilor, în stabilirea relațiilor viitoare și nu poate fi înlocuită. Știm că dăruirea părinților pentru
copii poate fi foarte mare, dar, cu toate astea , ar fi bine să existe un echilibru. A purta de grijă copilului,
nu înseamnă a face totul în locul lui. Modul în care părinții își tratează copii sau se comportă în familie,
poate fi determinant pentru dezvoltarea emoțională a copilului. Modelul pe care-l oferă prin exemplul
personal are consecințe profunde în viața copilului. Din păcate, nu toate familiile dau dovadă de implicare
sau nu dispun de mijloacele necesare pentru a asigura o educație de calitate copiilor, ceea ce ar putea
influența dezvoltarea copiilor sau rezultatele acestora. Asta nu înseamnă că dacă copilul provine dintr-o
astfel de familie, nu poate reuși în viață, din contră, poate da dovadă de mult mai multă ambiție pentru a-și
depăși condiția, se poate implica în mult mai multe proiecte sau poate avea un caracter frumos.
Autoeducația poate fi importantă în procesul de formare al adultului, dar el are nevoie de un caracter
puternic, hotărâre, putere de stăpânire, o bună cunoaștere a valorilor lumii.
Cititul este încurajat din primii ani de viață, dacă copilul este îndrumat spre cărți care să-i stârnească
interesul, curiozitatea, dar poate fi descoperit și în timpul anilor de școală. Familia ar fi bine să colaboreze
cu școala pentru a îndruma elevul să participe la diverse activități, să se informeze din surse credibile, să
verifice informațiile, să caute soluții pentru a rezolva probleme din diverse domenii.
Putem spune că pentru o educație de calitate este important gradul de implicare al familiei, dar nu
este definitoriu. Pe măsură ce copilul crește, sub îndrumarea potrivită, poate să se dezvolte armonios, să
deprindă abilități, atitudini care să-l ajute să reușească în viață. Educaţia este continuă şi este necesară pe
toate planurile: fizic, intelectual şi mental. În fiecare plan, educaţia îşi are rolul ei bine determinat, iar fiecare
în parte este foarte important pentru dezvoltarea individului.
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COPILUL-OGLINDA PARINȚILOR
IONESCU MIHAELA ANDREIA
PROF. INVATAMANT PRESCOLAR
GRADINITA MISH-MASH
“Diploma celor 7 ani de-acasa ai copilului exprimă calificativul părintilor” Valeria Mahok
Părintele este cel care poartă pe umeri grija unei educații corespunzătoare; așa încât indiferent cât de
încarcat este programul părintelui, acesta trebuie să găsească timp să îl învețe pe copil lecțiile esențiale
despre disciplină, valori și principii, pentru a se dezvolta armonios. În primul rând parinții trebuie să
înteleagă că nu duc copilul la grădiniță și ei sunt degrevați de orice responsabilitate. În colectivitate
educatoarea formează, construiește, consolidează conduite și abilități, dar una este relatia parinte-copil, alta
este relația educatoare-mai mulți copii, când atenția este îndreptată către obiective pentru toată grupa, și
către cele individuale atunci când numărul de copii din grupa permite acest lucru.
Educația începe din cadrul familiei, se consolidează prin informație la gradiniță și se dezvoltă
continuu prin cunoștințe și norme. Responsabilitatea părinților însă este majoră, încă din primele luni de
viață, copilul este învățat primele repere, cum și când să facă diverse activități. Prin puterea exempului
personal, părintele dă noțiuni despre bine și rău, despre reguli de comportament care îl vor ajuta pe copil să
se integreze, să accepte si apoi sa aplice regulile si conduitele in diverse situatii..
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. Mai mult, ambii părinți trebuie să
acționeze în concordanță, să aibă acelaș tip de comportament, ața încat să nu bulverseze copilul.
Nu exista o reteta magica, nu exista un sablon pe care-l putem aplica copiilor, nu avem butoane de
on-off, ci avem experienţe, cu încercări, eşecuri şi reuşite. Există uneori devieri de la tipul de comportament
pe care dorim să-l insuflăm copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate
lecţiile pe care te-ai străduit să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative.
Dar cred ca perseverenţa și exemplul personal, iar apoi eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele
mult-aşteptate.
Grădinița sau educatoarea nu vor putea niciodată înlocui valoarea celor 7 ani de acasă; acestea au
rolul doar de a o perpetua.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR, IORDACHE MIHAELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BORCEA, CĂLĂRAȘI
Copilăria reprezintă o etapă aparte din viața unui om. Este momentul jocului și al descoperirilor, al
permisiunii, perioada favorabilă educării, formării și instruirii caracterului psiho-social, începutul
ascensiunii spre cunoaştere,spre lumină, spre frumos. Nu există om care să nu-şi întoarcă cu emoţie
gândurile spre anii copilăriei. În sufletul unui copil este atât de multă speranţă şi dragoste încât inocenţa
care însoţeşte această vârstă surprinde mereu prin surâs şi candoare.
Când spunem ,, cei 7 ani de acasă, definim tot bagajul de cunoștințe, deprinderi, comportamente și
atitudini acumultate în primii șapte ani de viață. Această perioadă de timp este considerată piatra de temelie
a achizițiilor ulterioare , constituie una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece ,încă de la o
vârstă fragedă, copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de memorare și de însușire
a diverselor comportamente, atitudini, limbaj,manifestări sociale, etc
În familie se formează primele deprinderi de viață sănătoasă ale copilului, conduita igienică personală
și colectivă, altruismul, responsabilitatea, dragostea pentru frumos, toate acestea constituind un bagaj util
integrării ulterioare în viața de școlar, „bagajul celor 7 ani de acasă”.În familie copilul începe să se cunoască
pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi
în mod constant în devenirea sa ca adult.
Educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi contribuie la formarea personalităţii şi
comportamentului copilului până merge la şcoală. Nu există o rețetă ce trebuie respectată, pentru a obține
rezultatul dorit, există sugestii și recomandări. Fiecare copil este unic, fiecare părinte are povestea lui,
fiecare familie are cultura și obceiurile sale .
Atmosfera generală a unei familii își pune amprenta asupra amintirilor copiilor despre viața de
familie, asupra adoptării unor comportamente corecte și echilibrate atunci când ajunge în mediul școlar.
Experiențele și relațiile de care au avut parte în cei sapte ani de acasă vor constitui fundalul relațiilor lor de
mai târziu, manifestarea unor comportamente sănătoase însușite în sânul familiei .
Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani: deprinderi ordine, de autoservire, de autonomie, igienă, curăţenie
şi exprimarea propriilor nevoi, exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emoţiilor, atât pozitive, cât şi
negative , bune maniere şi comportament, limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori
dezacord dintre părtile de vorbire), modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale
mediului înconjurător , consecvenţă în realizarea unei sarcini , concentrare a atenţiei , perseverenţă în
realizarea unei sarcini , alegerea motivelor şi motivaţiilor privind atingerea unor ținte, scopuri, țeluri.
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de
competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc..
Un copil care are cei şapte ani de-acasă va ajunge adultul responsabil, educat, politicos, care ştie să
spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, cât şi în viaţa particulară.
Copilul îşi însuşeşte acest set de reguli încă din fragedă pruncie, prin exemple şi argumente clare ,
întipărindu-se pentru toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.
„A educa copiii cum trebuie, iată toată morala noastră! Casa părintească este o grădină în care creşte
cea mai nobilă floare: floarea umană. Pe aceasta o avem de îngrijit. Ea trebuie să devie tare, pentru a putea
purta roade sănătoase.” (Carneri)
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ERZIEHUNG- WIE WICHTIG !!!!
IORGOAIA LIANA,
SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 TIMISOARA
Familien sind fast von Anfang an Kräften ausgesetzt, die sie auseinander ziehen könnten. Wenn eine
Familie zu reifen beginnt, ist dieser potenzielle Verlust der Verbindung, das Gefühl, dass sich etwas ändert,
schwer zu bewältigen.
Nach dem Studium einem amerikanicen Psychologe,ist es bekannt, dass Menschen, die sich besser
verbunden fühlen, sich körperlich besser fühlen, mit Sicherheit weniger wahrscheinlich depressiv sind oder wenn sie dies tun, sind sie in einer besseren Position, um nicht depressiv zu werden. Alles dreht sich
um Unterstützung von der Familie zu den Kindern. Die Forschung zur Bedeutung der Kommunikation in
Familien ist stark und vielfältig.
Im Handbuch für Familienkommunikation schreibt die Herausgeberin Anita Vangelisti, Professorin
an der University of Texas: „Kommunikation schafft Familien. Wenn Familienmitglieder kommunizieren,
senden sie mehr als nur Nachrichten aneinander - sie führen ihre Beziehungen durch. “ Eine gute
Familienkommunikation ist wichtig, weil wir uns am häufigsten an Familien wenden, um Unterstützung zu
erhalten. Wenn Familien nicht kommunizieren, können Unterstützungssysteme auseinanderfallen.
Das Zugehörigkeitsgefühl ist wichtig für Familien, man hat eine Art Heimatbasis, einen Ort, an dem
du dich akzeptiert fühlst und zu dem du gehörst, egal was passiert. Wir fühlen uns gut mit uns selbst,
bestätigen, wenn es uns gut geht, helfen, wenn es uns nicht so gut geht.
Sobald die Erwachsene wissen, dass es für Ihre Familie wichtig ist, zu kommunizieren, müssen Sie
herausfinden, wie. Selbst jetzt, wenn jeder ein Handy zur Hand hat, kann es schwierig sein, die Verbindung
aufrechtzuerhalten.Meiner Meinung nach, diese moderne und heutige Technologie nimmt uns die
Kommunikation, nimmt uns das gute Verhalten .
"E-Mails sind bekannt dafür, dass sie aufgrund der Geschwindigkeit und Gedankenlosigkeit, mit der
Menschen sie erzeugen, Missverständnisse hervorrufen", sagt Arthur Bodin, Psychologe und ehemaliger
Präsident der American Psychological Association. Sie können leicht missverstanden werden, da der Ton
oft fehlt. Es sorgt für schlechte emotionale Kommunikation. Ebenso können Texten ,sogar Telefonanrufen
- die Hinweise fehlen, die Sie nur bei visueller Verbindung erhalten. Jeder, der Skype oder FaceTime
verwendet hat, weiß, dass diese Kommunikationsformen auch nicht immer der beste Weg sind.
Wenn ein Kind in der Schule ist oder ein Elternteil von der Familie getrennt ist, ist es manchmal
schwierig herauszufinden, wer den ersten Kommunikationsschritt macht. Die heutzutage Kinder wollen
nicht mehr die tägliche und direkte Kommunikation. Besser scgreiben sie, rufen sie an oder senden sie eine
Karte oder eine kurze E-Mail, hinterlassen sie eine Nachricht oder senden sie eine Textnachricht, ohne dass
eine Gegenleistung verlangt oder erwartet wird. Jedes Gespräch oder jeder Brief muss auch nicht tief sein.
Sie können über Hunde, das Wetter oder Ihre Gesundheit, die Nachbarn, die früher nebenan lebten, oder
Ihre neuen sprechen. Wenn Sie über das Neueste sprechen, was Tante Edna gesagt hat, kann dies tatsächlich
dazu beitragen, Ihre Verbindung zu stärken. Für eine erfolgreiche Familienkommunikation, man glaubt,
dass Hör- und Sprachfähigkeit, Klarheit, Respekt und Achtung, eine wichtige Rolle spielt.

1490

CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!
DIN SUFLET, PENTRU MAMA !
PROF. INV. PREȘCOLAR: IOȚU NICOLETA DANIELA
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 ORAVIȚA
„Școala este a doua casă, dar prima școală este acasă!”
ACASĂ reprezintă din toate aceste motive un loc esenţial de educaţie. Din păcate, majoritatea
părinţilor fac prea puţin pentru a contribui la succesul şcolar al copilului. Părinţii trebuie să conştientizeze
că ei sunt cei care împart cu profesorul succesul sau insuccesul copilului la şcoală, pentru că totul începe
de la părinţi şi modalitatea de educaţie pe care o abordează acasă.
În familie, copiii învață normele de conduită, școala și alte medii educaționale nu pot decât să
confirme și să consolideze normele deja deprinse din familie. Cel mai important rol îl joacă părinții în
formarea copiilor, în creșterea și dezvoltarea personalității lor. Părinții au 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.
Familia este baza fundamentală a formării de sine a copilul care trebuie să învețe normele morale, etice de
la părinți. Educația trebuie să se manifeste mereu ca o acțiune unitară, coerentă. stabilite de către părinți.
Comportamentul părinților față de copil reprezintă o etapă principală în dezvoltarea normală a stadiilor de
viață a copilului. Fiecare părinte și-ar dori ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita copilului la şcoală.
Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental. Crescând în şi alături de familia sa, copilul
integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi
norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului;
disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor
inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor;
confidenţialitate şi încredere reciprocă). În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem
regăsi în toate interacţiunile sociale pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat,
predictibil, care să le ofere sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor.
Programul zilnic induce coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de
organizare a unui stil de viaţă sănătos. Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil,
inclusiv în timpul jocului. Când ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide
între noi şi el. Noi pătrundem în lumea lor, iar ei într-a noastră.
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 și afectivă. Comportamentul plin de
afecţiune al mamei este foarte important pentru formarea „sentimentului comuniunii sociale.
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.” 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
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avut timp să vorbească cu el, să-i asculte problemele, să-l încurajeze la nevoie, să-i ofere afecţiune.
Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte educaţia copilului său este una uriaşă.favorizează
comunicarea, colaborarea şi actele altruiste. Baza acestui sentiment o constituie relaţiile cu mama,
afecţiunea reciprocă dintre mamă şi copil.
Ambiţiile părinţilor pentru copilul lor trebuie să fie în limitele rezonabile, pentru a nu-i cere mai mult
decât îi permit capacităţile lui intelectuale. Solicitările la care el nu face faţă îi dau un sentiment de
insecuritate. Dacă părinţii dau dovadă de înţelegere, încurajează copilul cu afecţiune, îi atribuie progresiv
independenţă, vor constata că el va accepta cu uşurinţă cerințele impuse de părinţi, şi mai târziu de
educatoare.
,,Totul se începe şi se învaţă mai întâi în familie.’’
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PARINTI-SCOALA-COMUNITATE, FACTORI PRIMORDIALI IN
EDUCATIA VIITOARELOR GENERATII DE TINERI
IOVA RAMONA PETRONELA
G.P.N. RUSCA-MONTANA
Motto: “Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii” (Nicolae Iorga)
Angajearea şi responsabilitatea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita
participării şcolare.
Şcoala este una din instituţiile centrale ale comunităţii, are roluri specifice dar nu poate funcţiona şi
nu se poate dezvolta fără a ţine cont de specificul comunităţii în care funcţionează.
Partenerii reali ai şcolii, din comunitate, sunt : familia, instituţiile autorităţilor locale, instituţii de
cultură, poliţia, unităţile sanitare, biserica, ONG-uri, etc.
În ceea ce priveşte relaţia dintre familie şi şcoală cele mai frecvente forme de organizare a acestei
relaţii sunt : şedinţele cu părinţii, discuţii invdividuale între cadrele didactice şi părinţi ,organizarea unor
întâlniri cu părinţii, implicarea părinţilor în manifestări culturale ale şcolii şi activităţi recreative,
voluntariatul, asociaţiile de părinţi.
Parteneriatul şcoală - FAMILIE poate lua forma unor sercivii dezvoltate de către şcoală şi de care
familiile elevilor să beneficieze. Acestea pot fi organizate exclusive de către şcoală sau în parteneriat cu
alte organizaţii sau 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). 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 transparent 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.
Pentru a stimula participarea părinţilor la viaţa şcolii putem desfăşura următoarele activităţi : întâlniri
bine pregătite, parteneriat activ şi real cu familia, alegerea comitetelor de părinţi respectând principiul
democratic, sondaje în rândul părinţilor, sprijin la lecţii acordat de părinţi, administrarea unor
compartimente din şcoală de către părinţi, înfiinţarea unei “camera a părinţilor”, seri de curriculum,
personae-resursă pentru diferite dezbateri, implicarea părinţilor în elaborarea Codului de conduită.
Colaborarea dintre şcoală şi familie conduce la optimizarea relaţiei dintre elevi, elevi-profesor, copiipărinţi. Elevii vor fi mai deschişi şi sincere, obiectvi şi exigenţi, vor manifesta receptivitate şi interes, se
vor implica mai mult în activităţile organizate pentru a creşte prestigiul şcolii, vor respecta regulamentul
şcolar, vor fi prietenoşi, vor şti să asculte opiniile celorlalţi, vor conştientiza faptul că învăţarea este o
strădanie constant, îşi vor organiza cât mai bine timpul liber .
Factorii care influenţează părinţii în implicarea lor în educaţia copiilor, includ : nivelul educaţional
al părinţilor; grupurile din care ei fac parte; atitudinea conducerii şcolii; influenţele culturale; problemele
familiei în îngrijirea copilului.
Prin comunicare eficientă cu familia, aceasta ajunge să constientizeze rolul în educaţie, rolul în
integrarea cu succes a copilului său. Familia trebuie să exercite o influenţă pozitivă asupra copilului, rolul
său fiind foarte important în dezvoltarea acestuia din punct de vedere fizic, intelectual, moral.
Familia este mediul normal în care personalitatea unui copiil, cu sau fără deficienţe, se dezvoltă
armonios sub toate aspectele.

1493

CEI 7 ANI DE ACASĂ
IRINA ANCUTA, LICEUL MIHAIL SADOVEANU, BORCA, NEAMT
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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.
Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de
dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui,
oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
După ce ajunge la vârsta preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii
din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din
procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi
lămurirea unor probleme.
„Cei 7 ani de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume –
OM. Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini
şi preferinţe, cu un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne
comportăm noi, aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers
pe care-l creează părinţii.
BIBLIOGRAFIE
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Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.

1494

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ELENA ISTRATESCU
GRADINIȚA ”101 DALMAȚIENI”, BUCUREȘTI
În realizarea acestui material aș pleca de la principiile de bază ale sintagmei ”cei 7 ani de acasă”,
prin care eu înțeleg bun simț, comportament civilizat în diferite situații de viață, reguli de politețe însuțite,
colaboare cu cei din jur, manifestarea unor stări de empatie față de persoanele cu deficiențe și lista ar putea
continua. Toate acestea sunt insuflate de către părinți copiilor și sunt observate sau nu chiar în interiorul
familiei. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea
prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea
şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Grădinița și alte medii educaționale nu pot ulterior
decât să confirme și să consolideze normele deja deprinse din familie.
În cadrul familiei, copiii își formează primele deprinderi și norme de comportament, pe care ulterior
și le ”șlefuiește” în cadrul instituțional și bine organizat al grădiniței. Dintre acestea aș enumera
următoarele:
 Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
 Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să îl întrerupă pe cel care vorbeşte.
 Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
 Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.
 Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul față de
cei din jur şi a celui/celei care serveşte masa.
 Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
 Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp –
între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din
urmă.
Pentru a putea fi mândru de comportamentul și deprinderile pe care propriul copil le deține, părintele
trebuie să fie perseverent și să reprezinte un exemplu personal pentru acesta. Iar eforturile susţinute nu vor
întârzia să dea roadele mult aşteptate, iar pedagogul cu care copilul va intra în contact va putea consolida
aceste deprinderi comportamentale și îl va putea pregăti pe copil pentru viață.
”Copiii spun ce aud și fac ce văd. Părinții se pot vedea în copiii lor, ca într- oglindă, pe ei înșiși.”
(Jurnalul unei mame)
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CEI SAPTE ANI DE-ACASA
IVAN LUCIAN
De foarte multe ori, in special in situatiile in care ne supara atitudinea sau comportamentul unei
persoane ori a unui copil ne gandim ca nu este educat corect, nu este politicos – „nu are cei sapte ani deacasa”. Replicam astfel considerand ca nu a primit o educatie potrivita ori nu si-a insusit diverse norme ori
reguli de politete, in special.
Aceasta expresie defineste insa tot bagajul de cunostinte, deprinderi, comportamente si atitudini
acumultate in primii sapte ani de viata. Aceasta perioada de timp este considerata „culmea achizitiilor”,
este considerata una din perioadele de intensa dezvoltare psihica, deoarece copilul are o capacitate foarte
mare de acumulare de informatii, de memorare si de insusire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj,
etc.
Copilul este pregatit sa primeasca informatii. De aceea, este important cum sunt transmise aceste
informatii, de catre cine si in ce mod.
Se numesc „cei sapte ani de-acasa” deoarece copilul isi petrece cel mai mult timp cu familia, in special
pana la varsta de 3 ani, iar membrii ei au cea mai mare influenta asupra lui.
Bebelusul este atasat de mama si de tata, iar comportamentele, limbajul sunt imitate si exprimate de
catre copil in joaca lui si in comunicarea cu ceilalti. Ticurile verbale, reactia adultilor la diversi stimuli,
modul de a raspunde la mediu le puteti observa la copilul vostru, asemeni unei oglinzi.
La varsta prescolara, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata.
Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa, asa
mi-a spus bunica” ori „Tata e la fel ca mine, suntem puternici amandoi ca mancam tot ce ne da mami.”
Astfel va exista o incercare de concordanta intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine.
Nu este de-ajuns doar sa ne controlam limbajul si comportamentul in fata copilului, ci si exprimarea
diverselor sentimente (furie, dezamagire, tristete, etc), precum si a dorintelor si nevoilor. Bineinteles ca asta
nu inseamna ca permanent von fi stresati de cum vorbim, ne purtam ori reactionam la cei din jur, pentru ca
ne va fi foarte greu si chiar ne vom simti obositi la un moment dat.
Este nevoie de insusirea responsabilitatii de a fi parinti, de a fi permanent constienti ca cel mic ne
supravegheaza, ne analizeaza, interiorizeza ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea in
diverse situatii si va fi judecat, acceptat ori nu in societate.
Ce pot invata copiii in cei sapte ani?
– ordine;
– igiena;
– curatenie si exprimarea propriilor nevoi;
– exteriorizarea trairilor, sentimentelor si emotiilor atat pozitive, cat si negative;
– bune maniere si comportament;
– limbaj corect transmis (fara greseli de pronuntie, topica ori dezacord dintre partile de vorbire);
– modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la diverse provocari ale mediului inconjurator (este
certat de cineva, i se ia jucaria de catre alt copil, nu primeste cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte,
etc);
– consecventa in realizarea unei sarcini;
– concentrare a atentiei;
– perseverenta in realizarea uneri sarcini;
– alegerea motivelor si motivatiilor atunci cand vrea sa faca ceva.
Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii:
– spiritul de competitie;
– altruismul;
– cooperarea;
– atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, etc.
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Iar altele influenteaza dezvoltarea de mai tarziu – un copil criticat permanent, devalorizat si pedepsit
destul de des se va adapta foarte greu intr-un grup, va avea tendinte de a incalca normele ori nu va fi
increzator in fortele proprii.
Inainte de a judeca o persoana si de a-i pune o eticheta, ganditi-va ceva mai mult la ceea ce se ascunde
in spatele unui comportament ori atitudine neacceptat/ a de catre ceilalti.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. INV. PRIMAR IVASKO CRISTINA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 BORȘA, JUD. MARAMUREȘ
Trăim într-o lume aflată în continuă schimbare ce întâmpină o serie de dificultăți și în care simțim
de multe ori că nu aparținem. Fie că suntem de acord sau nu, trebuie să ne împăcăm cu diversitatea de
oportunități și riscuri existente în această lume. Familia și educația reprezintă două „concepte cheie” în
viața noastră.
Educația reprezintă o componentă fundamentală a vieții sociale, fiind necesară pentru orice
comunitate. Educația primită în cei șapte ani de acasă depinde de relația afectivă dintre copil și părinți,
specificul de dezvoltare a copilului și valorile pe care se bazează familia.
Familia este „prima școală” care îl pregătește pe copil pentru viața socială, deprinzându-l să-și
împlinescă datoria, să-și disciplineze voința, dându-i simțul ierarhiei și ordinii. Familia este un orificiu înalt
al respectului, al demnității, al libertății interioare. În cadrul familial se desprind disciplina și spiritul de
inițiativă, se cultivă sentimentul demnității, dreptății, iubirii, respectului și ajutorului, sentimentul
sacrificiului, care sunt elemente de bază ale vieții sociale. Aceasta are menirea de a-l introduce pe copil în
valorile grupului de referință, dar și de formare a primelor conduite, sau de interiorizare a unor stări de
spirit elementare.
Cei șapte ani de acasă reprezintă eticheta cu care copilul pleacă în lume „zestrea” care îl însoțește
toată viața. Bunele maniere sunt cartea noastră de vizită: de felul în care ne comportăm -atât acasă, cât și în
societate- depinde dacă legăm ușor noi prietenii, dacă ne integrăm în colectiv și, în cele din urmă, dacă
avem sau nu succes în viață.
Cei șapte ani de acasă sunt esențiali în formarea caracterului unui copil, aceasta fiind perioada în care
micuțul deprinde obiceiuri sănătoase și maniere elegante.
Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, furnizându-i primele repere de orientare în
lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele
sfaturi, norme și reguli de conduită. Părinții trebuie să devină conștienți de influența pe care o exercită în
viața copilului, să înțeleagă că educația dată propriului copil este diferită de cele precedente, că societatea
viitoare va fi diferită de celelalte, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.
Pentru ca o societate să funcționeze la parametri normali, este nevoie ca fiecare individ în parte să se
ghideze după un set de valori care implică respectul față de propria persoană, față de ceilalți, față de mediu
sau comunitate. Încercând să-și imagineze viitorul copiilor lor, părinții ar trebui să conștientizeze cât de
important este rolul lor în prezent. Vorbindu-le celor mici, folosind cuvinte și expresii adaptate vârstei,
oferindu-le exemple din aria lor de cunoaștere pentru a-i ajuta să înțeleagă anumite noțiuni sau fenomene,
citindu-le sau citind ei înșiși pentru a induce pofta pentru lectură, discutând cu copiii, ascultându-le
problemele, explicându-le și, nu în ultimul rând, asigurându-i prin tot ceea ce fac de iubire necondiționată,
părinții asigură un cămin propice dezvoltării armonioase a celor mici, dar și o relație solidă cu aceștia.
În acest fel, investind în primul rând, timp în această relație, părinții îi pot învăța încă din primii ani
valori ce le vor servi copiilor pe durata întregii vieți: respectul față de propria persoană și pentru cei din jur,
onestitatea, corectitudinea, generozitatea, cultura muncii bine făcute și a efortului susținut, curajul sau
spiritul civic. Toate aceste valori îi vor ajuta să devină adulții ce vor putea pune bazele unei societăți cu
adevărat funcționale.
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Rolul părintelui în existența copilului este fundamental, dar numai în măsura în care el găsește forța,
secretul de a crește un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat. Părinții sunt cheia capacității copiilor
de a învăța și de a reuși în viață. Se spune că profesia de părinte este una din cele mai vechi profesii care se
practică de toți membrii comunității, însă puțini sunt cei care se străduiesc să o învețe sistematic. Cel mai
frumos dar pe care îl oferă părinții copiilor, este propria sănătate emoțională, fizică, spirituală, intelectuală.
„Copilul are nevoie de familie, dar nu de orice fel de familie”
În concluzie, educația este cea mai de calitate haină pe care un om o poate îmbrăca, haina fiind
cumpărată cu „banii” strânși în cei șapte ani de acasă.
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
PROF. IAMBOR IVAN
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘIMLEU SILVANIEI
„Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc şi răspund de ea în
faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor.” A.S. Makarenko
Când ne gândim la educația copiilor noștri, în general ne vin în minte cei şapte ani de acasă și
apoi anii de școală. Însă este mult mai mult de atât.
Educaţia copiilor începe, în primul rând, cu educaţia adulţilor din familie. Pentru a ne putea creşte
copiii avem nevoie noi să creştem şi să ne dezvoltăm. Şi nu există un punct finit până la care să facem asta,
ci este un proces continuu. Toată viaţa învăţăm. Ceea ce facem noi acasă cu cei mici, în primii lor ani, este
ca o fundaţie. Prin relaţia pe care o construim, prin suma tuturor interacţiunilor noastre, ei învaţă de fapt
despre lume. Şi aici mă duc cu gândul la studiul ataşamentului şi la mecanismele de adaptare dezvoltate
pentru a face faţă vieţii.
Un copil care creşte într-un mediu armonios, de siguranţă, de iubire, va avea o anumită perspectivă
asupra lumii. Un alt copil care va fi supus fricii, va vedea violenţă fizică, verbală, va avea o altă imagine.
Când vine vremea să plece să descopere lumea largă fiecare o va analiza prin prisma acelor “ochelari” cu
care a plecat de acasă.
O familie în care adulţii (mama, tata) au dificultăţi relaţionale este o familie în care şi copilul suferă.
Nu înseamnă că totul trebuie să fie roz, ci înseamnă că e important să existe o dinamică de reparare. Greşim,
copilul vede, învăţăm să reparăm şi o facem. El ne observă şi va ştii la rândul lui să repare relaţiile (de
prietenie, la locul de muncă, în viitoarea lui familie).
Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de
viața copilului. De la ce mănânca zi de zi copilul, cu ce se îmbracă, la ce tip de informații este expus, prin
ce stări emoționale trece, în ce activități este implicat, la ce grădiniță merge. Rolul mamei și al tatălui sunt
diferite în dezvoltarea copilului și în modelarea personalității sale. Mama are rolul de a-l proteja pe copil,
în timp ce tatal are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru confruntarea de mai târziu cu lumea, cu viața. Ambii
părinti sunt un model pentru copil, și această diferenţă aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i
experienţe variate.
În funcţie de ciclul de viaţă în care se află familia respectivă provocările diferă. Un cuplu proaspăt
care acum are un bebeluş va avea dificultăţi de reorganizare a sarcinilor familiale, de îngrijire a copilului,
de timp pentru ei, poate depresia post-natală a femeii. Familiile cu adolescenţi au alte provocări specifice
etapei. Tinerii care pleacă de acasă sunt în plin proces de diferenţiere faţă de părinţi şi de găsire a propriului
drum, pe când adulţii rămaşi acasă cu greu îşi regăsesc locul fără puiul plecat din cuib.
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCATIA COPILULUI
PROF. INV. PRESC. IANCU DOINITA
GRAD. P. N. NR. 1 TRIVALEA - MOSTENI
În funcție de cum ne comportăm, dovedim dacă avem cei șapte ani de acasă. Fiindcă această zicală
nu e doar o vorbă în vânt, ci are însemnătate.
Familia reprezinta locul in care copilul vine pe lume, primul mediu cu care copilul ia contact. Aici
este ingrijit, educat,educatia in familie precedand-o pe cea institutionala. Copilul, in primii ani de viata este
dependent de parinti, iar acestia nu trebuie sa fie preocupati doar de latura fizica a ingrijirii lui,ci sa aiba in
vedere educatia psiho-sociala, coreland posibilitatile fizice cu cele psihice. Educatia in familie pune bazele
dezvoltarii psihice a copilului, iar educatia sa la nivel psihic trebuie sa urmareasca pas cu pas evolutia
fizica,urmarindu-se concomitent educatia intelectuala, morala in scopul formarii caracterului. Cel mai
important rol in evolutia psihica a copilului il au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta
varsta,rolul exemplului este foarte important. Încă din copilărie învățăm (sau nu) cum trebuie să ne purtăm
în compania altora și nu numai. Ori ca să ajungem în stadiul de a ne dori mai mult, de a primi respect, nu e
de ajuns să fim deștepți. Inteligența fără bun-simț nu prea are valoare. Iar educația se evidențiază în
atitudinea dobândită, însămânțată încă din primii ani de viață.
Primele impresii despre lume si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din
familie. Astfel, prin comunicarea continua cu membrii familiei, el isi insuseste limbajul, care cu timpul
devine un puternic instrument al dezvoltarii sale psihice. Parintii vor fi atenti la felul cum pronunta copiii
cuvintele, le vor corecta vorbirea,le vor imbogati vocabularul, ii vor invata sa se exprime corect si coerent.
De asemenea, trebuie sa acorde o mare atentie intrebarilor copiilor,semn sigur al dezvoltarii lor intelectuale,
al manifestarii active a setei de cunoastere,al curiozitatii lor cu privire la originea lucrurilor din jur. In
familie copiii isi insusesc primele cunostinte,isi formeaza primele reprezentari si dobandesc experiente
morale. Parintii ii invata de timpuriu pe copii sa inteleaga ce este "bine"si ce este"rau", ce este "permis"si
ce este "interzis".Pentru unele fapte si actiuni, copiii sunt incurajati si laudati, iar pentru altele sunt dojeniti
de catre parinti.Procesul educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca din familie.
Deprinderile de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii exprima de fapt atmosfera morala in
care el a fost crescut in familie,sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, exemplul personal
pe care i l-au dat prin atitudinile si faptele lor de conduita. Unii parinti nu inteleg ca adesea copilul este
incorect nu pentru ca ar vrea sa se abata de la reguli, ci pentru ca nu stie cum trebuie sa se comporte, nu
dispune de experienta morala necesara, nu cunoaste cerintele fata de comportarea lui.
Bunele maniere nu se vor demoda, ci vor lua amploare și oamenii vor fi tot mai preocupați de (auto)
educare/dezvoltare și mult mai atenți la cei din jur. Iar părinții să ofere cu multă iubire, înțelegere și răbdare
cei șapte ani de acasă copiilor.
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FORMAREA CARACTERULUI- O PROVOCARE PENTRU PARINȚII
ZILELOR NOASTRE?
PROF. INV. PRIMAR IANCU LIANA
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”CARMEN SYLVA”
„A educa mintea și nu principiile morale ale unei persoane înseamnă să educi o amenințare la adresa
societății.” ( Theodore Roosvelt)
Cuvintele distinsului politician par să fie răspunsul la întrebarea- De ce unele familii par să fi
descoperit secretul armoniei și al bucuriei de a trăi împreună, în vreme ce altele sunt devastate de mânie,
de certuri, de jocuri perfide, de răzbunări ciudate? În încercarea de a afla, oamenii au observat lesne că
educația sau bunăstarea financiară nu sunt cheia unui trai armonios în sânul familiei. Câte familii de
intelectuali nu constată că în ciuda mediului elevat, au eșuat la comunicare relațională părinți- copii, în
vreme ce familii simple, fără un nivel ridicat de educație reușesc să aibă relații armonioase, copiii provenind
din aceste familii, să devină adulți cu succes profesional și personal? Sunt destule familii cu o condiție
financiară precară,care au succes în relațiile familiale,în vreme ce altele, foarte bine realizate din punct de
vedere financiar, nu cunosc niciodată pacea și fericirea familială.
Prin urmare, educarea caracterului, ca singură latură a personalității ce poate fi educată, tinde să
devină vitală în parcurgerea parcursului propriu spre varianta cea mai bună a sinelui fiecăruia dintre noi.
După generații întregi în care oamenii au trudit să ajungă pe culmile cunoașterii, trăim paradoxul unei
epoci în care , în ciuda unei dezvoltări tehnologice fără precedent, eșecurile înregistrate în formarea unor
tineri echilibrați, rezilienți, responsabili sunt dese.
În mediile educaționale se vorbește mai ales despre cunoștințele și abilitățile pe care
copiii/elevii/studenții trebuie să și le însușească/formeze pentru a deveni cetățeni de succes. Este adevărat
că , mai nou, mutarea centrului de greutate de pe obiective pe competențe, cele 8 care trebuie dezvoltate
de-a lungul școlarității, se acordă atenția și educării/formării /dezvoltării unei competențe –cheie, denumită
Sensibilizare și exprimare culturală, depre care am putea crede că poate contribui la educarea unor trăsături
de caracter precum –respectul pentru valori, autocontrolul, hărnicia.
Este adevărat că în mare parte caracterul este influențat și de moștenirea genetică. La fel de adevărat
însă, este că el se modelează prin educație și anturaj. Prin educație înțeleg, în cazul de față, orice proces
/metodă prin care copilul este învățat să facă ceva, bun sau rău. Iar când mă gândesc la anturaj, el însumează
tot ce intră în contact cu copilul și îl influențează: oameni, programe TV, filme, muzică. Toți oamenii din
anturajul copilului- părinți, frați, rude, colegi, dacscăli, oameni de pe stradă- lasă o amprentă mai mică sau
mai mare asupra caracterului acestora.
Caracterul nu se clădește doar în ce 7 ani de acasă, care au devenit 5-6 mai nou, ci până după 20 de
ani. Psihologii consideră că un om are caracterul format în totalitate în jurul vârstei de 25 de ani.
Responsabilitatea principală în formarea caracterului este a familiei. Singura investiție esențială în viața
copiilor noștri este formarea caracterului acestora. De fapt, educarea caracterului, ca structură fundamentală
a personalității omului, subsumează atât educația intelectului cât și o educație în spiritul credinței. Carcterul
presupune și dezvoltarea abilităților mentale superioare, cum sunt controlul rațional al comportamentelor,
emoțiilor și instinctelor, în dezvoltarea atenției și motivației, a capacității de organizare și planificare, a
inițiativei.. Deasemenea, dacă un om nu va avea un caracter armonios, chiar declarându-se credincios, cum
mulți fac azi, îi va fi foarte greu, chiar imposibil, să depășească influențele negative ale mediului sau
propriile slăbiciuni.
Înainte vreme, părinții erau preocupți în principal să îi educe pe fiii lor pentru a fi “oameni de omenie”.
Ei trebuiau de mici să se învețe cu munca, cu reponsabilitățile, să-i respecte pe cei mari, să nu facă rău
nimănui. Lucrurile erau atât de clare , încât tot ce era îngăduit a se petrece în viața copiilor, în interacțiunea
lor cu lumea și cu oamenii mari era menit să le modeleze caracterul. Comportamentele negative erau
condamnate. În felul acesta, se ajunsese aproape la o selecție naturală, morală, care oferea avantaje celor
buni, harnici, demni, considerându-i a fi mai buni.
Vremurile actuale, în care atenția este concentrată pe acumularea de bunuri materiale, lipsa timpului
părinților, explozia de influențe mediatice, pun serios sub semnul întrebării formarea caracterului în sânul
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familiei. Nu trebuie să uităm că cele mai multe trăsături de caracter se formează prin imitarea părinților. Ca
să poți forma caracterul unui copil trebuie să ai tu însuți caracterul format. Copiii sunt foarte fini observatori.
Ei își observă părinții și le analizează comportamentul în bucurii și necazuri, atitudinea față de cuvântul
dat, cinste, loialitate, muncă, etc. Răspunsul la întrebarea „Care este scopul meu în viață?” rezolvă multe
din problemele de caracter. Atâta timp cât un adult are clar în minte răspunsul la această întrebare, va avea
certitudini, răspunsuri la marile întrebări ale vieții și aceste lucruri sunt temelia unui formator de caractere.
Demnitatea, altruismul, noblețea sufletească, responsabilitatea, de ce nu- credința,întregesc imaginea unui
om de caracter și sunt singurele moșteniri pe care părinții le pot lăsa copiilor. Aceste valori îi vor însoți și
călăuzi pe copii de-a lungul întregii vieți, le vor da puterea să reușească nu călcând peste cadavrele celorlalți,
ci luptând pentru a-i sprijini pe cei mai slabi ca ei. Vor fi iubiți pentru că sunt generoși, apreciați pentru că
sunt competenți, căutați pentru că au disponibilitate sufletească. Caracterul este bogăția pe care „nu o
mănâncă moliile, nu o atacă rugina și nu are cine să o fure.”
Psihologia pozitivă dă o definiție care ține loc de concluzie și de argument simultan: “Caracterul este
un set de abilități care contribuie la starea de fericire ( well-being), pe care fiecare părinte o dorește pentru
copilul său, asupra căruia toate religiile și politicile sociale au agreat de-a lungul timpului.”
Bibliografie:
1.Golu, M. (2004) –Bazele psihologiei generale, Ed. Universitară, București
2. Piaget, J ( 1980)- Judecata morală la copii, EDP, București
3. https://ceicunoi.wordpress.com/2016/08/02/dezvoltarea-caracterului-cel-mai-important-lucru-ineducatia-copiilor/
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI
ÎNV. IANCU MARIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POGĂNEȘTI
COM.STĂNILEȘTI, JUD. VASLUI
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.
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.
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. 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
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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. Dacă ne referim la
optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul:
• calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi);
• percepţiile fiecăruia;
• atitudinile care îi caracterizează;
• caracteristicile instituţiei şcolare;
• caracteristicile familiei;
• modul de comunicare.
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. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează o
comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului,
rezultatele şcolare şi natura comportamentului.

1997;
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„CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!”
PROF. ÎNV. PRESCOLAR: IANOSI MELANIA GABRIELA
G.P.N. MOFTINU MIC, JUD. SATU MARE
„A fi manierat e expresia artei de a te înțelege bine cu semenii tăi”- Maggie O'Farriel
„Cei șapte ani de acasă” reprezintă educația pe care o primește copilul în cadrul familiei în prima
parte a copilăriei, deoarece el aici petrece cea mai mare parte a timpului. Regulile de comportament și
educație pe care le primește în primii șapte ani de viață sunt importante în formarea copilului ca adult.
„Cei șapte ani de acasă” în multe situații are în vedere faptul cât de frumos se comportă copilul cu
ceilalți copii sau cu adulții. Dintre deprinderile pe care copilul le poate primi în familie se pot aminti:
deprinderi igienico- sanitare, deprinderi de comportare civilizată și de politețe, deprinderi de ordine și
curățenie. Pentru dobândirea acestor deprinderi trebuie avut în vedere multă răbdare, perseverență,
îndrumare din partea adulților. Părinții au rolul cel mai important în formarea acestor deprinderi, deoarece
acestea trebuie repetate cât mai mult pentru ca să se formeze obișnuințele.
Având în vedere „strategia umanistă a lui Ham Ginott, în lucrarea sa „Între părinți și copii” (1965),
insistă asupra unei strategii orientate în direcția îmbunătățirii comunicării dintre părinți și copii. În concepția
lui, relațiile părinți- copii trebuie să se concentreze asupra evitării conflictelor, părinții învățând cum să
asculte copiii și cum să câștige, în întregime atenția acestora”.
Primii care pun bazele educației copiilor sunt părinții, familia, având în vedere faptul că pregătirea
pentru viață a copilului începe încă din primele luni de existență. Familia reprezintă un organism reglator
pentru copil, care permite să trăiască o viață proprie copilăriei.
Când ne gândim că un copil are „cei șapte ani de acasă”, ne gândim că acel copil știe să salute, să se
comporte politicos cu ceilalți copii și cu adulții, fiind civilizat, manierat.
Părinții constituie modele pentru copiii lor. Părinții trebuie să fie și ei atenți la modul în care se
comportă deoarece sunt o oglindă pentru copiii lor. Părinții petrecând cât mai mult timp cu copiii lor,
comunicând în mod permanent, aceștia vor reuși să stabilească anumite reguli și limite în comportamentul
copilului.
Prin modul în care părinții reușesc să transmită copiilor bunele maniere, reușesc să- i educe ca să
comporte civilizat cu ceilalți oameni din jurul lor, să aibă „cei șapte ani de acasă”, aceasta va consta piatra
de temelie a întregii vieți a copilului pe viitor.
„Copilului poți să-i spui tot, tot; întotdeauna m-a uimit cât de puțin cei mari, tații și chiar mamele, își
cunosc copiii. Copiilor nu trebuie să le ascunzi nimic sub pretextul că sunt încă mici și e prea devreme
pentru ei să știe ceva. Ce idee tristă și nefericită! Şi ce bine își dau seamă copiii că părinții lor îi cred prea
mici și prea neștiutori, când ei, în realitate, înțeleg totul. Adultul nu știe că, până și în chestiunea cea mai
dificilă, copilul îi poate da un sfat util”. F. M. Dostoievski.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. INV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR - IGNA RODICA-LILIANA
G.P.P. TOLDI SALONTA -BIHOR
Educația este o latură importantă a mediului prin intermediul căreia se acționează în mod organizat
asupra individului, conștient și dirijat, pentru a valorifica cât mai bine potențialul de care dispune. Din punct
de vedere psiho-social, educația joacă un rol determinant pentru formarea însușirilor psihice ale
personalității și elaborarea de comportamente.
Influențele educative sunt exercitate încă de la naștere dar în unele perioade de dezvoltare ele pot fi
mai intense. Astfel, perioada preșcolară este considerată ca una dintre cele mai active vârste când achiziția
influențelor educaționale se realizează în proporție maximală pe baza cărora copilul își formează și
conturează principalele caracteristici psiho-individuale dupa care își structurează modalități fundamentale
de acțiune ulterioară .
Prin urmare, educația devine importantă încă din prima zi de naștere în care familia, mama mai ales,
contribuie la circumscrierea relațiilor de comunicare și afective
Școala are un rol important în educația copiilor, însă cel mai mult contează lecțiile primite în
familie. De ce este importantă familia în educația copiilor? Pentru că are o influență deosebită asupra
copiilor, care dobândesc mult mai repede și mai ușor cunoștințe despre obiceiuri comportamentale, stil de
viață, societate și natura de la persoanele apropiate, cu autoritate în viața lor, decât de la profesori sau
necunoscuți.
În procesul educativ, părinții trebuie să țină seama de particularitățile de vârstă și individuale ale
copilului, de faptul că fiecare etapă de vârstă se caracterizează prin trăsături definitorii,care o diferențiază
pe cea precedentă de cea următoare.
În perioada preșcolară părinții trebuie să acorde atenție deosebită și formării deprinderilor. De mic
copilul trebuie să știe ce este bine și ce este rău în comportarea sa și a celorlalți copii.
Tot acum la vârsta preșcolară este necesar să se formeze și dezvoltarea sentimentelor morale.Primul
sentiment care se naște în jurul vârstei de 3-4 ani este cel de rușine.Copilul se rușinează când a făcut o faptă
rea și este mustrat, lasă capul în jos, dacă mustrarea este făcută pe un ton ridicat, el începe să plângă.
De asemenea, familia are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere
intelectual, cât și fizic, moral si estetic. Părinții sunt cei care de cele mai multe ori asigură hrana și celelalte
elemente necesare copiilor: hăinuțe, cărți, rechizite, jucării, ceea ce îi determină pe cei mici să înțeleagă că
au datoria să împlinească așteptările pe care le au adulții de la ei.
Mai mult decât atât, părinții au datoria de a le forma copiilor conștiința, caracterul, voința,
personalitatea și simțul responsabil, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile școlilor.
Rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de dragostea și ajutorul membrilor
familiei au rezultate mult mai bune la școală față de copiii ai căror părinți lucrează de dimineața până seara
și care nu petrec prea mult timp împreuna cu ei.
Influențele educative pe care familia le exercita asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin
acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii
familiei, precum și prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinti-pe
care copiii le preiau prin imitație și învățare-precum și climatul socio-afectiv în care se exercită influențele
educaționale (“cei șapte ani de acasă” )constituie primul model social cu o influență hotărâtoare asupra
copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu
diferite norme și valori sociale. Este unanim recunoscut faptul că strategiile educative la care se face apel
în familie, mai mult sau mai puțin conștientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalității,
precum și rezultatele școlare ale copiilor, comportamentul lor socio-moral.
Atitudinea părinților în munca educativă este, așadar, hotărâtoare pentru formarea viitoarei
personalități.Descărcarea supărării asupra copilului mic, care nu înțelege cauzele care îl determină pe
părinte să fie furios, lasă urme adânci în personalitatea copilului, care este abia în formare.Această atitudine
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greșită este considerată de unii părinți ca minoră, dar din ea se nasc cazurile de copii inadaptabili
social.Copilul are nevoie de mediul parintesc cald , liniștit.
Prin urmare, este necesar ca părinții să aibă în vedere că ființa umană este în continuă prefacere, că
cele mai profunde transformări se produc în perioada copilăriei.
„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,
Educă-mă , te rog, ca să pot fi
o binecuvântare pentru lume.”
(din Child’s Appeal, Mamie Gene Cole)
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. ILAȘ MARIANA-IRINA
ȘCOALA GIMNAZIALA ”LIVIU REBREANU” COMANEȘTI, JUD. BACAU
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
În condiții moderne, instituția familiei este considerată ca principală în creșterea și dezvoltarea
copilului, împreună cu familia, instituțiile publice și de stat (grădiniță, școală, instituții de educație
suplimentară etc.) joacă un rol important.
Familia este un fel de colectiv, ai cărui membri sunt diferiți de vârstă, de profesie, sunt conectați prin
legături de rudenie, conduc o gospodărie comună, la care participă și copiii. Relația membrilor familiei se
bazează pe dragostea reciprocă și respectul pentru înțelegere și acceptare, sprijin și asistență reciprocă. O
atmosferă specială în familie este creată de cultura comunicativă a comunicării între toți membrii familiei:
copii și părinți, frați și surori, cu bunici. Îmbogățirea experienței de viață a copiilor, nivelul formării lor
spirituale și morale depinde de nivelul de interacțiune al membrilor familiei.
Specificul creșterii copiilor în familie este că, începând cu perioada prenatală a dezvoltării fetale,
atunci primele zile, luni, ani de viață a copilului sunt considerate cele mai responsabile și dificile.
Odată cu nașterea unui copil, în familie apar sarcini noi și complexe. Pentru copiii mici, este important
să organizăm jocuri cu jucării cu subiect (descărcare, hrănire, plimbare, puse la pat etc.) Aceste acțiuni de
joc introduc copilul în lumea adultă și își îmbunătățesc abilitățile fizice, își extind orizonturile.
Grija părinților din primii ani de viață a copilului pentru a-i satisface nevoile fizice ar trebui să fie
combinată cu dezvoltarea formațiunii sale spirituale și morale. Este vorba despre povești, citirea cărților,
vizionarea unor desene animate pentru copii, filme, ascultarea muzicii, privirea ilustrațiilor și tablourilor.
Sarcina părinților este de a crea condiții în familie pentru educația mentală și dezvoltarea copiilor.
Este important să îi învățați pe copii să observe fenomene naturale, să compare obiecte și fenomene, să
evidențieze aspectele similare și diferite. Atmosfera vieții intelectuale în familie este caracterizată de faptul
că adulții și copiii lucrează, o carte dintre toți membrii familiei este principala sursă de cunoaștere, există o
tradiție de a citi și viziona emisiuni TV împreună. Nu ultimul loc în dezvoltarea mentală a copiilor este
ocupat de tehnologiile informaționale moderne. Copiii sunt mai rapizi decât adulții pentru a stăpâni munca
pe computer, de aceea este important ca părinții să dozeze timpul pentru a lucra cu acesta, să le ofere copiilor
jocuri de natură în curs de dezvoltare cu o complicație constantă, unde copilul trebuie să fie inteligent,
dexter și să învețe să analizeze. Cu toate acestea, fără un control adecvat de către adulți, există pericolul
formării unei igrofobii computerizate la copii.
Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți. Dar, oare, toți
știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel? Care sunt ingredientele care ne asigură
sănătatea și fericirea pe termen lung? Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia și care îi asigură
succesul în viață? Într-o lume preponderent materialistă, cum este cea în care trăim, întrebarea este firească.
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IMPORTANŢA CELOR
,,ŞAPTE ANI DE ACASĂ”
ÎNV. ILIESCU AURORA
LICEUL PREDA BUZESCU - BERBESTI
JUD. VALCEA
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea.
Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară.” - Antoine de Saint-Exupery
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea,
nevoile.
Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei
familii şi valorificarea acesteia.
“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.
Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul
de sport, la teatru sau în vizită la rude.
Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii
adecvate în diferite situaţii.
Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.
Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului;
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).
În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă
sănătos.
Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în
lumea lor, iar ei într-a noastră.
Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.
Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire,
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii
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împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi
structurează personalitatea.
“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii leau umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică.
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto
Cury)
Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":
Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă;
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea;
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească;
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri;
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni;
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ
ATITUDINI BLÂNDE;
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată;
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului.
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.
“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în
perioada următoare.
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente,
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.
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„IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE”
GRADINIȚA PP NR. 1 TARGU JIU
ILINCA MONICA CRISTINA - PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR
Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care contribuie la
dezvoltarea unei persoane și la starea ei de sănătate. Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra
copiilor.
Părinții furnizează ,,zestrea genetică,, , iar familia creează condițiile dezvoltării fizice, emoționale,
intelectuale și modelează caracterul copilului, simțul moral, estetic etc. O mare parte dintre cunoștințele
despre natură, societate, deprinderile alimentare și igienice, atitudinile față de viață, modelele sau
obișnuințele de comportamen, copiii le dotorează educației primite în mediul familial. De aceea familia
este instituția fundamentală în toate societățile.
În ceea ce privește dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care își
însușește limbajul.
Volumul, precizia vocabularului și corectitudinea exprimării copilului depind de munca
depusă de părinți și de restul familiei în această direcție. Ca prim factor de educație, familia oferă
copilului aproximativ 90% din comportamentele uzuale despre lumea înconjurătoare ( plante,obiecte,
mediul în care trăiește, despre ocupațiile oamenilor).
E important ca familia să se preocupe de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie
să le dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea. Părinții sunt cei care trebuie să încerce să explice
copiilor sensul unor fenomene și obiecte pentru a le putea înțelege și pentru a-i ajuta să-și însușească un
număe cât mai mare de cunoștințe și pentru a-și ajuta copiii să facă lumea din jurul lui comprehensibilă.
Tot familia și la vârsta școlară ar trebui să le dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informație, să îl îndrume spre cărțile și sursele de informație potrivite și să îi ajute sintetizeze cunoștințele,
să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovație, comunicare proactivă, să îi învețe să rezolve probleme
și să caute soluții, să le încurajeze creativitatea și multe altele.
Dar oare câți dintre copiii crescuți în România au o familie care a făcut cele descrise mai sus?
Și pentru dezvoltarea inteligenței emoționale a copilului viața de familie constituie de asemenea prima
lui școală, de asemenea și pentru educația morală și formarea caracterului tot familia este primul mediu în
care copilul își construiește scara de valori și își formează cele mai importante deprinderi de comportament
precum respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența, în valori și aptitudini, ordinea, cumpătarea, grija
față de lucrurile încredințate.
Ceea ce învață în familie trebuie să îl ajute pe copil să se orienteze în evaluarea comportamentului
său și a celor din jur.
În concluzie putem spune că mediul familial este primul mediu educativ și socializator pe care îl
cunoaște copilul și a cărui influență îi marchează esențial dezvolatrea ca individ. Între factorii educației,
familia a fost și este considerată ca factor prioritar și primordial, deoarece în ordinea firească a lucrurilor,
educația începând în familie, unde deci se formează ceea ce este mai valoros pe lume ,,omul de caracter,, ,
după cum spune Loisel. Familia își aduce contribuția în toate sectoarele educației, aici copilul făcându-și ,,
ucenicia,, pentru viață.
Închei prin citatul: „Educația începe acasa. Nu poți da vina pe școală că nu ți-a învățat copilul ceea
ce nu l-ai învățat tu.” - Arthur G. Holder
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EDUCATIA SI CEI 7 ANI DE ACASA
ILUC-GHERMAN ADRIANA
“Educatia este ceea ce ramane dupa ce ai uitat tot ceea ce ai invatat la scoala.” Albert Einstein
Cand vorbim despre cei 7 ani de acasa ne gandim la educatia pe care copilul o primeste de la parinti,
la formarea personalitatii si comportamentului copilului pana merge la scoala. Cand spunem ca un copil
are cei 7 ani de acasa ne gandim la un copil bine crescut, care stie sa salute, sa spuna multumesc, te rog,
care se comporta cuviincios cu cei de varsta lui si cu adultii.
Cei 7 ani de acasa reprezinta o oglinda a educatiei pe care parintii o ofera copiilor in prima parte a
copilariei. Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie, oferite in primii 7 ani de viata ai
copilului sunt definitori pentru formarea lui ca adult. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat
sa confirme si sa consolideze normele deja deprinse in familie.
Educatia unui copil nu consta numai in al invata sa scrie si sa citeasca pentru a deveni un bun exemplu
in scoala, educatia se reflecta in toate domeniile de dezvoltare: sociala, pshiologica , intelectual-cognitiva,
etc.
“Familia este biserica de acasa.” ( Sf. Ioan Gura de Aur) . Daca unui copil familia nu ii satisface
nevoia de confort fizic si afectiv , atunci pe viitor va aparea acel sentiment de neincredere, teama, indoiala
de sine si uneori sentimentul de rusine. Tot timpul familia trebuie sa incurajeze copilul, sa-l indrume si saI arate ce este bine si ce este rau. Familia este cea care ofera copilului primele informatii despre lumea cel inconjoara, primele norme si reguli de conduita, dar si climatul socio-afectiv necesar trebuintelor si
dorintelor sale. Modelele de conduita oferite de parinti reprezinta primul model social cu o influenta
hotaratoare asupra copiilor privind formarea conceptiei lor despre viata, a modului de raportare si
relationare in raport cu diferite norme si valori sociale. In familie copilul va dezvolta dragostea pentru
parinti, frati si Dumnezeu. In familie copilul va invata sa daruiasaca, sa ajute, sa iubeasca neconditionat si
sa nu faca diferente de nationalitate, religie si statut social.
Copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoana foarte apropiata si foarte draga. Astfel,
el se va identifica cu mama sau cu tata: “ Eu seman cu mama, am ochii ca ea si sunt frumoasa , asa mi-a
spus bunica” ori “ Tata e la fel ca mine, suntem puternici, amandoi mancam tot ce ne da mami”. Astfel va
exista o incercare de concordant intre imaginea impusa de ceilalti si cea a cunoasterii de sine. In familie
trebuie sa ne impunem anumite restrictii, conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel incat
copilul sa poata trage invataminte atat in situatiile si intamaplarile frumoase cat si din cele negative. Este
nevoie de insusirea responsabilitatii de a fi parinti , constienti de faptul ca cel mic ne supravegheaza, ne
analizeaza iar mai tarziu va exterioriza toate acestea in diferite situatii si va fi judecat si acceptat sau nu in
societate.
Copiii cresc si se formeaza in viata, intr-un univers pe care-l creeaza parintii.
“ Cei 7 ani de acasa” isi pun accentul cel mai mult in ceea ce devine un copil mai tarziu si anume –
OM.
Aceasta este perioada cea mai importanta fiind temelia pe care se cladeste o fiinta cu diverse
aptitudini si preferinte, cu un comportament normal sau deviant. Asa cum ne crestem si ne educam copiii,
asa cum ne comportam noi , asa vor trai si se vor manifesta pe viitor. Este important sa le transmitem
micutilor invatamintele pe care le consideram noi necesare si care il vor ajuta sa fie un om respectuos si
demn de respect la randul sau, deoarece : “ Copilaria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastica, ireala,
pentru cei care fac parte din ea, dimpotriva, una reala si pina de armonie.” (Eugen Heroveanu)
Bibliografie:
Educatia timpurie in Romania, Step by step-IOMC-UNICEF, Vanemmoonde, 2004
Vrasmas Ecaterina Adina, Consilierea si educatia parintilor, Editura Aramis, Bucuresti, 2002
P., Emil, R., Iucu, Educatia prescolara in Romania, Polirom, 2002
Salavastru, D., (2004), Pshiologia educatiei, Editura Polirom, Iasi.
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAREA COPILULUI
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR IOBĂGEL OLIVIA MIHAELA
Menirea educaţiei este aceea “de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă – omul”.(Gentil, G. The Reform
of Education).
Problema educaţiei este abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica lumii contemporane, lume
caracterizată prin importante transformări, prin cerinţe şi aspiraţii specifice, prin schimbări în toate
domeniile.
Educaţia trebuie să se manifeste în permanenţă ca o acţiune unitară, coerentă, iar implicarea acestui
deziderat rezidă în strânsă legătură dintre familie şi mediul educaţional. Acest lucru impune ca părinţii să
fie parteneri egali în educaţia copilului.
Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, când intervin primele
contacte sociale şi experienţe de viaţă (socializarea primară sau socializare de bază), şi continuă de-a lungul
vieţii omului, odată cu dobândirea unor statusuri şi roluri succesive (socializare continuă sau secundară).
Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca
mediu educativ determinant.
Alături de funcţia de socializare, familia îndeplineşte şi alte funcţii educative. Acestea au fost
sintetizate de N. Mitrofan după cum urmează:
- funcţia instituţional formativă realizată prin influenţe directe (răspunsuri la întrebări ale copilului,
explicaţii şi informaţii despre lumea înconjurătoare), dar şi în mod indirect, prin mediul informaţional din
familie (copierea de către copil a rolurilor pe care le regăseşte în familie, asumarea unor tipuri de relaţii
între mamă şi tată, între fraţi etc.);
- funcţia psiho-morală, realizată prin modelele de conduită oferite de părinţi, prin discuţiile şi
intervenţii pe marginea unor comportamente curente pozitive sau problematice ale copiilor;
- funcţia socio-integrativă, prin implicarea copiilor în activitatea familială, prin acordarea autonomiei
de acţiune, dar şi printr-un climat familial dominat de relaţii de încredere şi sprijin reciproc, în care
maturitatea de gândire a adulţilor se îmbină cu entuziasmul, energia şi curiozitatea copiilor;
- funcţia cultural-integrativă, prin implicarea copiilor în viaţa culturală şi prin mediul cultural al
familiei.
Rezultatele unor cercetări recente au demonstrat că dezvoltarea copilului este influenţată în proporţie
de peste 70% de către familie. Responsabilitatea creşterii copilului revine cu prioritate părinţilor, care oferă
copilului îngrijirile de bază, siguranţă, căldură emoţională, îndrumare, înţelegere. Primele deprinderi de
viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de alimentaţie sănătoasă),
acestea constituie suportul dezvoltării ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii personalităţi.
Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea
exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia interacţionează şi îi solicită pe
copii. În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea,
sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părinţii
oferind copilului exemple de comportamente în diferite contexte. De la părinţi, cei mici vor învăţa să
aprecieze ce e bine şi ce e rău, 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, tolerant, să colaboreze, să fie un bun coleg şi prieten.
Familia reprezintă mediul în care copilul învaţă şi exersează comportamentele sociale, să se descopere
pe sine şi pe cei din jur, se familiarizează cu sistemul valorilor sociale şi culturale. Mediul familial ocupă
un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei copilului.
Copilul nu este un adult în miniatură, ci este un „candidat la maturizare“ (H. Pierot), deosebit de
receptiv la influenţele pozitive sau negative care se exercită asupra lui. De aceea, copilul trebuie socializat
şi modelat, iar fundamentarea personalităţii se realizează, în mare măsură, în interiorul familiei care
concentrează primul său univers afectiv, social şi cultural. Trăsăturile şi coordonatele personalităţii
copilului se construiesc în relaţie cu mediul social, cu situaţiile pe care trebuie să le trăiască în familie,
atitudinile părinţilor având o influenţă importantă asupra personalităţii copilului în devenirea sa ca adult.
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Educaţia din familie a copilului se va continua cu cea din grădiniţă. Uneori, între cele două medii
educative, există diferenţe majore de reguli, valori, cultură etc. În această situaţie, copilul este supus
adaptărilor şi readaptărilor repetate, care îl marchează profund: se instalează o stare de confuzie internă,
copilul neştiind ce reguli să-şi asume, care valori sunt acceptate social. Mai mult chiar, putem vorbi şi
despre o traumă emoţională, copilul simţindu-se vinovat dacă va adera la valorile grădiniţei, în defavoarea
valorilor familie (sau invers).
Prevenirea unor dezacorduri nu se poate asigura fără o relaţie corespunzătoare dintre grădiniţă şi
familie. Educatorul joacă un rol important în cunoaşterea familiei, a caracteristicilor şi potenţialul ei
educativ.
Cei doi factori implicaţi în educarea copiilor cu vârste cuprinse între 3–6/7 ani, familia şi grădiniţa,
trebuie să armonizeze modelele educative promovate, să-şi transmită reciproc informaţii privind
particularităţile de dezvoltare ale copilului, valorile promovate, climatul educaţional, aşteptări în ceea ce
priveşte educarea acestuia.
Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană şi a căror educaţie lasă
amprente, uneori pentru toată viaţa deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi ȋn toate. Motivul? Iubirea sinceră pe
care le-o poartă!
Împreună descoperim o mulțime de lucruri noi. Educația începe acasă, se continuă în mediul școlar
și se termină acasă.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
AUTOR - IONESCU ANIȘOARA
LICEUL TEHNOLOGIC ‘’VINTILĂ BRĂTIANU’’
Rolul familiei în educația copilului este foarte important,acesta reprezentând ‘’fundația’’pe care se
va construi viitorul unui individ.
Părinții furnizează ‘’zestrea genetică’’,dar familia creeaza condițiile dezvoltării fizice,emoționale și
intelectuale,modelând astfel caracterul copilului,simțul moral,estetic etc..În primii ani de viață copilul este
dependent de părinți și atunci este clar că aceștia trebuie să se implice total în educația și formarea viitorului
adult.Pe lângă hrană,adăpost și haine,copilul are nevoie de afecțiune,de atenție, de părinți care să se joace
cu el,să îi spună povești,să-l asculte și să-l implice ori de câte ori are ocazia.Văd în jurul meu foarte mulți
părinți care se plâng că nu au timp,ca sunt ocupați,stresați,nemulțumiți,iar toate acestea au un impact
negativ asupra dezvoltării emoționale a copilului.Să nu uităm însă că creierul unui copil are puterea de a
absorbi informații ca un burete uscat,însetat de lucruri și cunoștințe noi.În ultimul timp facem totul cam
prea complicat sau așa credem noi că este.Eu personal mi-am dezvoltat primele abilități dar mai ales
imaginația cu poezii simple gen’’Cățeluș cu părul creț’’,Rață rață rățișoară’’și cu multe alte poezioare și
cântecele simple cu povești despre gândăcei,flori,zâne și îngeri spuse cu drag de bunica mea care nu știa
carte.Vremurile s-au schimbat cerințele sunt mai mari dar copiii sunt aceeași.Ce vreau eu să spun este că
un copil nu așteaptă de la părinții lui tratate științifice ,el vrea iubire,armonie și echilibru și dacă toate
acestea există atunci cu siguranță în cei șapte ani de acasă a primit ce trebuie dar mai ales ce avea nevoie.
Comportamentul copilului în societate,începând de la grădiniță,școală etc. va reflecta ca o oglindă
atmosfera morală,precum și sfaturile,exemplele și îndemnurile primite și insușite de la părinți.
Daniel Goleman psiholog și jurnalist de origine americană,care a scris mai multe cărți de psihologie,
educație și știință,spunea că ‘’viața de familie este prima școală a emoțiilor’’.Cu alte cuvinte familia este
prima școală in care copilul se formează și experimenteză primele emoții,dezamăgiri sau impliniri.De ce și
dezamăgiri ?Pentru că un individ trebuie să știe cum să facă față provocărilor și uneori este sănatos să
înțeleagă că a greși este omenesc și nimeni nu este perfect.
Tot Daniel Goleman în cartea sa ‘Inteligența emoțională’’,subliniază ca unul dintre cele mai
inadecvate tipare emoționale pe care le utilizează părinții ,dar și ulterior educatorii și profesorii
este’’ignorarea tuturor sentimentelor’’.În acest caz părinții sau educatorii tratează supărarea emoțională a
copilului ca și cum ar fi un lucru fără importanță ,enervant chiar și peste care așteaptă să treacă cu
nerăbdare.Ei nu folosesc aceste momente ca pe o șansă de a se apropia de copil ajutându-l astfel să asimileze
lecții de competență emoțională.Și un alt aspect -indulgența exagerată-părinții observă reacțiile emoționale
ale copilului,însă consideră că este fără importanță modul în care copilul depășește furtuna emoțională.În
mod normal părinții ar trebui să îi arate copilului o alternativă de reacție emoțională și să îi arate unde
greșește dacă este cazul.
În concluzie putem spune că rolul familiei în dezvoltarea copilului este importantă nu numai în primii
ani de viață ci pe parcursul întregii perioade școlare până la intrarea în viața adultă.
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
IONESCU LUCIA MIRELA
Dezvoltarea personalitatii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, scolari,
comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importanta cei mai importanti in dezvoltarea unei
personalitati armonioase.
Rezultatele mai multor studii arata ca elevii care sunt inconjurati de dragostea si ajutorul membrilor
familiei au rezultate mult mai bune la scoala fata de copiii ai caror parinti lucreaza de dimineata pana seara
si care nu petrec prea mult timp impreuna cu ei.
De ce este importanta familia in educatia copiilor? Pentru ca are o influenta deosebita asupra copiilor,
care dobandesc mult mai repede si mai usor cunostinte despre obiceiuri comportamentale, stil de viata,
societate si natura de la persoanele apropiate, cu autoritate in viata lor, decat de la profesori sau necunoscuti.
De asemenea, familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atat din punct de vedere
intelectual, cat si fizic, moral si estetic. Parintii sunt cei care de cele mai multe ori asigura hrana si celelalte
elemente necesare copiilor: hainute, carti, rechizite, jucarii, ceea ce ii determina pe cei mici sa inteleaga ca
au datoria sa implineasca asteptarile pe care le au adultii de la ei.
Mai mult decat atat, parintii au datoria de a le forma copiilor constiinta, caracterul, vointa,
personalitatea si simtul responsabil, dinainte ca cei mici sa ajunga pe bancile scolilor.
Ca mediu social, familia reprezinta locul in care copilul este ingrijit, educat,educatia in familie
precedand-o pe cea institutionala. Copilul, in primii ani de viata este dependent de parinti, iar acestia nu
trebuie sa fie preocupati doar de latura fizica a ingrijirii lui,ci sa aiba in vedere educatia psiho-sociala,
coreland posibilitatile fizice cu cele psihice. Educatia in familie pune bazele dezvoltarii psihice a copilului,
iar educatia sa la nivel psihic trebuie sa urmareasca pas cu pas evolutia fizica,urmarindu-se concomitent
educatia intelectuala, morala in scopul formarii caracterului. Cel mai important rol in evolutia psihica a
copilului il au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta varsta,rolul exemplului este foarte
important;
De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizarii psihice a copilului. Primele impresii despre lume
si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din familie. Astfel, prin comunicarea
continua cu membrii familiei, el isi insuseste limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al
dezvoltarii sale psihice. Parintii vor fi atenti la felul cum pronunta copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea,le
vor imbogati vocabularul, ii vor invata sa se exprime corect si coerent. Insusirea vorbirii de catre copiii cu
cei din jur. Parintii trebuie sa acorde o mare atentie intrebarilor copiilor,semn sigur al dezvoltarii lor
intelectuale, al manifestarii active a setei de cunoastere,al curiozitatii lor cu privire la originea lucrurilor
din jur.
In familie copiii isi insusesc primele cunostinte,isi formeaza primele reprezentari si dobandesc
experiente morale. Parintii ii invata de timpuriu pe copii sa inteleaga ce este "bine"si ce este"rau", ce este
"permis"si ce este "interzis".Pentru unele fapte si actiuni, copiii sunt incurajati si laudati, iar pentru altele
sunt dojeniti de catre parinti.
Procesul educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca din familie.
Deprinderile de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii exprima de fapt atmosfera
morala in care el a fost crescut in familie,sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, exemplul
personal pe care i l-au dat prin atitudinile si faptele lorde conduita. Unii parinti nu inteleg ca adesea copilul
este incorect nu pentru ca ar vrea sa se abata de la reguli, ci pentru ca nu stie cum trebuie sa se comporte,
nu dispune de experienta morala necesara, nu cunoaste cerintele fata de comportarea lui.
In educarea copiilor, un rol foarte mare il are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei. Ceea
ce trebuie sa caracterizeze relatiile dintre parinti si copii este stima reciproca dintre membrii
familiei,dragostea parinteasca rationala fata de copii,consecventa si unitatea cerintelor pe care le formuleaza
parintii si ceilalti membri ai familiei fata de copii,exemplul personal pe care il dau cei mari prin atitudinile
si faptele lor, incat devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur,parintii isi iubesc copii, le poarta de
grija,muncesc pentru ei si participa la toate bucuriile si supararile lor. Dar aceasta dragoste nu trebuie sa fie
oarba. Parintii care se manifesta astfel fata de copiii lor, ii scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile,
nu se bucura de nici un fel de respect si autoritate in fata acestora.
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Experienta educatiei in familie arata ca acolo unde copii sunt scutiti de orice fel de griji si eforturi, ei
devin egoisti, nu-si iubesc cu adevarat parintii, se instraineaza de ei si nu le dau o mana de ajutor atunci
cand se intampla sa treaca prin unele incercari. O problema aparte a educatiei in familie o constituie copilul
unic. Nu e de mirare ca parintii concentreaza toata grija si dragostea asupra singurului lor copil. Dar aceasta
daruire afectiva pe deplin explicabila trebuie totusi supusa unui control rational. Parintii sunt datori sa-i
gaseasca copilului tovarasi de aceeasi varsta cu el. Ei nu trebuie sa-l "acopere", sa-l sileasca sa-si petreaca
timpul numai in preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alti copii, inseamna a-l lipsi
de bucuriile vietii. Nici un copil nu poate sa creasca sanatos, sub aspectul intelectual si moral, daca nu se
dezvolta in colectiv si prin colectivul de copii.
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EDUCAŢIA IN FAMILIE
PROF. IONIȚĂ IONELA TATIANA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 308
Cine-l vede pe copil cum creşte? Nimeni ! Numai cei ce vin din altă parte spun:,,Vai, ce-a crescut !”
Dar nici mama, nici tata nu l-au văzut cum creşte.El a devenit în timp. Şi în fiecare clipă a fost ceea ce urma
să fie.(Antone de Saint -Exupery)
Funcţia centrală a educaţiei este aceea de formare şi dezvoltare permanentă a personalităţii individului
cu scopul integrării sociale optime. Omul este în permanentă interacţiune cu factorii sociali ai existenţei
sale.
În această interacţiune, el asimilează normele şi valorile societăţii, modelele sociale de comportament,
mijloacele sociale de comunicare umană. Prin aceasta, el este pregătit pentru viaţa socială, pentru asumarea
unor roluri şi responsabilităţi. Acest proces se realizează de-a lungul diferitelor etape de viaţă, în cadrul
unor forme specifice de activitate socială şi în cadrul specific al unor instituţii sociale: familia, grădiniţa,
şcoala, instituţiile culturale, dar şi împreună cu întregul sistem al mijloacelor moderne de informare şi
influenţare.
Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, când intervin primele
contacte sociale şi experienţe de viaţă (socializarea primară sau socializare de bază), şi continuă de-a lungul
vieţii omului, odată cu dobândirea unor statusuri şi roluri succesive (socializare continuă sau secundară).
Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de
alimentaţie sănătoasă), acestea constituie suportul dezvoltării ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii
personalităţi.
Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea
exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia interacţionează şi îi solicită pe
copii.
În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea,
sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părinţii
oferind copilului exemple de comportamente în diferite contexte. De la părinţi, cei mici vor învăţa să
aprecieze ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente.
particulare.
Se recunoaşte tot mai mult influenţa şi altor instituţii din comunitate asupra informării şi formării
copilului.
Astfel, la nivelul grădiniţelor au loc activităţi de religie, concepute de cadrul didactic cu avizul
specializat al preoţilor din parohie. Copiii participă de sărbători la slujbe religioase, împărtăşindu-se. Se
subliniază dorinţa copiilor de a fi în legătură permanentă cu obiceiurile sfinte de -a lungul anului. Ei sunt
entuziasmaţi şi participă cu plăcere la sărbătorile prilejuite de Crăciun şi Paşti.
De asemenea, colaborarea cu poliţia este marcată prin activităţi susţinute de poliţişti, prin educaţie
rutieră, comportament civic, etc.
Brigada de pompieri se implică în informarea şi îndrumarea cadrelor didactice şi a copiilor.
Primăria este principalul factor al comunităţii locale care sprijină instituţiile şcolare.
Astăzi se cere tot mai mult înţelegerea parteneriatului educativ ca formă de unificare, sprijin,
asistenţă a influienţelor educativ-formative. Experienţa dovedeşte că o atmosferă destinsă între agenţii
educativi facilitează învăţarea. Există o reţea complexă de relaţii în cadrul unei instituţii şcolare care are un
potenţial în influenţarea potenţialului copiilor.
Cele mai importante relaţii sunt :
- relaţia dintre cadru didactic şi elev ;
- relaţii interindividuale ( dintre elevi, dintre cadrele didactice, dintre cadrele didactice şi specialişti
care sprijină şcoala, dintre cadre didactice şi personalul administrativ al şcolii, etc.) ;
- relaţia dintre cadrele didactice şi părinţi ;
Colaborarea dintre instituţia de învăţământ şi familie presupune o comunicare efectivă ţi eficientă, o
unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba despre interesul copilului.
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Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu instituţiile de învăţământ sunt eficiente şi benefice ambilor
factori în condiţiile în care comunicarea este reală, în funcţie de dimensiunea sa umană.
Din relaţia grădiniţă-şcoală-familie-comunitate copiii cîştigă un mediu de dezvoltare mai bogat, iar
între participanţi se crează relaţii pozitive şi fiecare îşi va dezvolta sentimentul coeziunii sociale.
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ROLUL FAMILIEI ÎN CREŞTEREA ŞI EDUCAŢIA COPILULUI
PROF. ÎNV. PRIMAR IORGOVAN CAMELIA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,EFTIMIE MURGU” LUGOJ, JUD. TIMIȘ
Dezvoltarea echilibrată a unui copil depinde de participarea ambilor părinți la toate aspectele legate
de viața copilului. Din perspectiva a ceea ce mănâncă copilul, ce haine poartă, tipul de informații pe care le
întâlnește, starea emoțională pe care o trăiește, activitățile la care participă, grădinița la care merge etc.
Tatăl și mama joacă roluri diferite în creșterea copilului și în modelarea personalității copilului. Mama este
responsabilă pentru protejarea copilului, iar tatăl este responsabil pentru pregătirea acestuia pentru
confruntarea cu lumea și viața în viitor. Ambii părinți sunt modele pentru copil, iar această diferență aduce
numeroase beneficii copilului și îi aduce o varietate de experiențe.
Educația copiilor este cea mai profitabilă investiție (timp, atenție, înțelegere, dragoste) pe care părinții
o pot face pentru ei. Educația pozitivă pentru copii implică stabilirea căldurii, structurii și limitărilor relației
părinte-copil, transformând orice situație de zi cu zi (fie ea negativă sau provocatoare) în înțelepciunea
empatiei, respectului și înțelegerii necesității situației.
„Șapte ani acasă” este munca părinților și a mediului familial în care copiii cresc. Copiii învață limba
culturii în care trăiesc în familie și învață normele, atitudinile, valorile și comportamentele necesare pentru
a se integra în societate.
Studiile au arătat că părinții au modalități diferite de a-și educa copiii: mamele tind să fie prudente și
încurajează siguranța și corectitudinea. Acestea pun accentul pe îngrijirea copiilor, compasiunea, grija și
ajutorul bazat pe relații. Tații se exprimă mai concis, direct și obiectiv; își încurajează adesea copiii să
încerce și să testeze lucrurile; încurajează independența, concurența, subliniind dreptatea și îndatoririle
bazate pe reguli; ei tind să se joace cu copiii și să fie conectați cu lumea din jur. Aceste două metode sunt
esențiale pentru maturitatea copilului.
Motivul pentru care tații nu știu că sunt implicați în creșterea și educația copiilor lor este că, pe lângă
„oboseală”, „nervi” și „timp pierdut”, copiii lor se bucură și de multe beneficii. Dezvoltarea timpurie a
abilităților sociale, negocierii și abilităților de rezolvare a conflictelor; spirit de lucru în echipă etc.
Principala condiție pentru copii de a primi o educație corectă, este capacitatea părinților de a transmite
educație, precum și intensitatea și sinceritatea iubirii părinților.
Oferind copiilor pregătire și educație pentru viață, facem posibilă realizarea dorințelor specifice în
fiecare zi.
Bibliografie:
1. Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educație ortodoxă a copiilor de azi, Ed. Deisis, 2006, p. 20
2. https://mecc.gov.md/ro/content/resurse-pentru-parinti-educatia-timpurie
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA
INTELECTUALĂ A COPILULUI
STUDIU DE SPECIALITATE
PROF. ÎNV. PRIMAR IOVĂNESCU SIMONA MONICA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE GÂRDA” MĂNĂŞTIUR
Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influențează și
modelează persoana umană. Familia este adevăratul laborator de formare a persoanei. Influențele educative
pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acțiuni mai mult sau mai puțin
dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii familiei.
Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și
formarea caracterului psiho – social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie.
Modelele de conduită oferite de părinți – precum și climatul socioafectiv în care se exercită
influențele educaționale constituie primul model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind
formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și
valori sociale. Pentru fiecare individ, familia reprezintă rădăcina educației, părinții fiind primii „profesori”
din viața copilului. Ei sunt cei care pun bazele în educație, formarea și dezvoltarea acestuia.
Familia este factorul determinant care modelează principiile și realizarea copiilor. Ea este o puternică
influență asupra a ceea ce am devenit, asupra modului în care ne vedem pe noi înșine, asupra a tot ce ne
influențează pe noi. Părinții, așa cum am mai spus, joacă cel mai important rol în formarea, creșterea și
dezvoltarea lor ca personalitate.
Părinții trebuie să fie parteneri egali în educația copilului. „Meseria” de părinte este foarte grea. În
condițiile unei atmosfere familiale echilibrate și prielnice dezvltării copilului, familia este în primul rând
cadrul existenței biofizice a acestei dezvoltări.
Părinții sunt cei care stabilesc un anumit program zilnic necesar dezvoltării fizice sănătoase ca
alimentația, activitățile, jocurile, plimbările, pregătirea pentru activități, ora de culcare și multe altele. Un
bun ghid pentru copil în primul rând sunt părinții și anume comportamentul lor în familie, între ei și față de
semenii lor. Comportamentul părinților față de copil reprezintă o fază principală în dezvoltarea normală a
stadiilor de viață a copilului.
Un alt rol destul de important în educarea copiilor este atenția din partea părinților, ei trebuie să fie
cât mai atenți la tot ce face copilul lor, spre exemplu să fie prezenți la activitățile în care participă copii lor,
să discute cu ei despre activitățile zilnice, să petreacă cât mai mult timp împreună cu familia lor. Să iasă
mai des la o plimbare, la o distracție.
Un factor mai puțin important în educarea copiilor și care influențează chiar și asupra dezvoltării
fizice a copilului sunt „mesele luate împreună cu familia”.
Participarea afectivă a părinților la necazurile copiilor, la evenimentele din viața acestora, le dau
liniștea și siguranța. Nu frica, nu teama trebuie să-l determine pe copil la acțiune; e bine să li se explice
natura greșelilor săvârșite, gravitatea acestora și nu se apelează la măsuri autoritare și drastice, deoarece ele
produc blocaje psihice.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIEI
ISAC ECATERINA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „I. GERVESCU”, SĂVINEȘTI
Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca
mediu educativ determinant, dar şi ca sursă de inadaptare şcolară şi de comportament deviant al elevului,
prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ.
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.
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.
Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca
în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala.
Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi.
Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt şcoala şi familia. În cadrul familiei
moderne se produc unele mutaţii, care constau în înlocuirea familiei formată din trei generaţii cu familia
formată din două generaţii. De aici putem conclude că bunicii participă din ce în ce mai puţin la educaţia
nepoţilor. Alte influenţe sociale pot fi considerate migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor. Astfel
cresc posibilităţile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocupările culturale şi
sportive, şi rezultă o schimbare în mentalitatea familiei.
Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană şi a căror educaţie lasă
amprente, uneori pentru toată viaţa deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi ȋn toate. Motivul? Iubirea sinceră pe
care le-o poartă! Admiraţia lor pentru părinţi este mare, idolatrizându-i chiar, aşa că, micuţul este oglinda
fiecărui părinte. Pentru a reuşi mai bine în educaţia copiilor lor, părinţii trebuie să fie consiliaţi, să se
pregătească ca să ştie care sunt fundamentele concepţiilor şi strategiilor educative. De asemenea trebuie să
colaboreze cu grădiniţa - în primul rând - direct (cu educatoarea) si prin Comitetul de parinţi precum şi cu
specialiştii din unităţile specializate sau din organizaţiile nonguvernamentale care se preocupă şi de
domeniul educaţiei, luând în consideraţie ceea ce este util pentru educaţia copiilor lor. Trebuie conştientizat
ȋnsă şi faptul că părinţii au datoria sacră de creştere a copiilor lor, fără a deveni însă supuşii acestora. La
rândul lor şi copiii au obligaţiunea tot sacră, de a-şi iubi şi respecta părinţii. Ȋn timp, odată cu evoluţia
societăţii şi cu modificarea unor factori sociali, economici şi tehnici, tabloul tradiţional al familiei s-a
modificat profund şi ȋn special statutul femeii şi echilibrul tradiţional al rolurilor pe care le au cei doi părinţi.
Implicarea educațională a familiei este definită ca un set de activități pe care părinții le îndeplinesc
cu scopul de a susține, direct sau indirect procesul de instruire a copiilor. Cercetările arată că perioada dintre
copilăria timpurie și prima clasă primară este crucială pentru dezvoltarea copilului. Comparativ cu părinții
ai căror copii nu au frecventat grădinița, cei care au optat pentru urmararea programului instructiv-educativ
în grădiniță au aspirații ocupaționale mai ridicate pentru proprii lor copii și o satisfacție în privința
performanțelor școlare ale acestora. Implicarea familiei în procesul de pregătire din perioada preșcolară
este considerată de o deosebită importanță, cu efecte pozitive asupra performanțelor școlare. Crearea
practicilor educaționale care să încurajeze parteneriatul familie-grădiniță reprezintă o primă etapă.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
ISPAS FLORINA
În condiții moderne, instituția familiei este considerată ca principală în creșterea și dezvoltarea
copilului, împreună cu familia, instituțiile publice și de stat (grădiniță, școală, instituții de educație
suplimentară etc.) joacă un rol important.
Familia este un fel de colectiv, ai cărui membri sunt diferiți de vârstă, de profesie, sunt conectați prin
legături de rudenie, conduc o gospodărie comună, la care participă și copiii. Relația membrilor familiei se
bazează pe dragostea reciprocă și respectul pentru înțelegere și acceptare, sprijin și asistență reciprocă. O
atmosferă specială în familie este creată de cultura comunicativă a comunicării între toți membrii familiei:
copii și părinți, frați și surori, cu bunici. Îmbogățirea experienței de viață a copiilor, nivelul formării lor
spirituale și morale depinde de nivelul de interacțiune al membrilor familiei.
Grija părinților din primii ani de viață a copilului pentru a-i satisface nevoile fizice ar trebui să fie
combinată cu dezvoltarea formațiunii sale spirituale și morale. Este vorba despre povești, citirea cărților,
vizionarea unor desene animate pentru copii, filme, ascultarea muzicii, privirea ilustrațiilor și tablourilor.
În anii preșcolari, creșterea în familie ar trebui să vizeze formarea unei culturi a sentimentelor.
Aceasta este cultivarea reverenței (reverența cea mai profundă) pentru respectul față de părinți, bătrâni,
aproape de frica de a jigni, de a supara familia și prietenii.
Părinții, adulții din familie ar trebui să știe că educația sentimentelor la copii se realizează prin arta
clasică, care este prezentă în literatură, muzică și arte vizuale. Pentru a face acest lucru, trebuie să citiți, să
discutați ce ați citit cu copiii, să mergeți la muzee, expoziții, teatre, să analizați ceea ce vedeți, să învățați
să vedeți și să admirați frumosul.
Cuvântul ocupă un loc mare în creșterea sentimentelor la copii. În condiții moderne, o atitudine
nesănătoasă față de cuvânt, uitarea fundamentelor sale spirituale, a dus la deprecierea, desacralizarea
(sărăcirea) vocabularului activ nu numai al copiilor, ci și al adulților înșiși. Acest lucru este confirmat de
utilizarea frecventă a profanității de către adulții din familie, în locuri publice, ceea ce servește ca un
exemplu rău pentru copii.
Încă de la vârsta preșcolară, părinții sunt obligați să aibă grijă de educația muncii a copiilor lor, astfel
încât să se formeze calitățile creatorului, și nu ale consumatorului (acestea din urmă, din păcate, le observăm
mai des astăzi). Este important să-i obișnuiești pe copii să se îngrijească de sine, să ajute familia acasă,
treburile casnice, să-i mulțumească pe cei dragi cu munca lor. Părinții, respectând munca copiilor lor încă
din copilărie, hobby-urile, înclinațiile lor, îi vor ajuta în continuare în alegerea unei profesii. Educația
muncii la un copil este cel mai înalt indicator moral al unei personalități emergente.
Sarcina părinților este de a crea condiții în familie pentru educația mentală și dezvoltarea copiilor.
Este important să îi învățați pe copii să observe fenomene naturale, să compare obiecte și fenomene, să
evidențieze aspectele similare și diferite. Atmosfera vieții intelectuale în familie este caracterizată de faptul
că adulții și copiii lucrează, o carte dintre toți membrii familiei este principala sursă de cunoaștere, există o
tradiție de a citi și viziona emisiuni TV împreună. Nu ultimul loc în dezvoltarea mentală a copiilor este
ocupat de tehnologiile informaționale moderne. Copiii sunt mai rapizi decât adulții pentru a stăpâni munca
pe computer, de aceea este important ca părinții să dozeze timpul pentru a lucra cu acesta, să le ofere copiilor
jocuri de natură în curs de dezvoltare cu o complicație constantă, unde copilul trebuie să fie inteligent,
dexter și să învețe să analizeze. Cu toate acestea, fără un control adecvat de către adulți, există pericolul
formării unei igrofobii computerizate la copii.
Un loc special în educația familiei îl ocupă perioada de pregătire a copiilor pentru școală. Vârsta
preșcolară este o perioadă fertilă pentru formarea motivației învățării. Pentru aceasta, este important ca
copilul „parcurge” toate tipurile de activități de joc: joacă cu obiecte, regie, joc de rol, teatral (dramatizare),
didactic, etc. Controlul părinților nu trebuie să fie intruziv și constant. Copilul trebuie să dezvolte
independența. Elevii mai tineri sunt foarte sensibili la aprobare și comentarii, așa că părinții învață copiii
să-și împărtășească succesele, să nu ascundă dificultățile. Le arată copiilor interesul lor pentru succesul
copilului și dorința de a ajuta în dificultăți. Practica arată că copiii sunt mai ușor de alăturat în viața școlară,

1524

dacă în prima lună a vieții școlare unul dintre părinți este aproape, îi ajută să intre într-un nou ritm de viață,
să își organizeze activitățile.
Astfel, atenția părinților asupra problemelor școlare ale copilului îl va ajuta să realizeze doctrina ca o
datorie și să formeze o atitudine responsabilă față de învățare. Dacă familia va putea menține interesul și
independența cognitivă a copilului în primul an de școală, succesul său în activitatea școlară în clasele
ulterioare depinde de aceasta. Sarcinile familiei odată cu creșterea copilului și trecerea lui de la clasă la
clasă sunt complicate.
Așadar, influența familiei asupra copilului este mai puternică decât toate celelalte influențe
educaționale. Odată cu vârsta, aceasta slăbește, dar nu este niciodată complet pierdută. În familie, se
formează acele calități care nu pot fi formate nicăieri decât în familie.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI FAMILIALE
PROF. IVAN IULIANA
ȘCOALA GIMNAZIALA SANPETRU
Primul mediu cu care ia contact un copil este familia. De aceea, mediul în care se dezvoltă, de la
concepere până la vârsta de 7 ani, este esențial pentru evoluția lui ulterioară.
Mediul familial este esențial pentru dezvoltarea fiecărui individ în parte. Astfel, fiecare familie
încearcă să își ajute copilul să se dezvolte cât mai mult pentru a putea face față cerințelor educaționale din
grădiniță, la început, apoi în școală.
De exemplu, un copil provenit dintr-o familie în care accentul este pus pe educație, pe stimularea
memorie copilului, pe exerciții legate de comportament adecvat în societate, pe reguli de vorbire se va
adapta mult mai ușor mediului din grădiniță unde copilul trebuie să respecte un anumit set de reguli
comportamentale, de vorbire, de igienă.
Însă un copil care trăiește într-un mediu ostil, în care regulile comportamentale lipsesc, limbajul celor
din jur este precar, cu siguranță va întâmpina dificultăți de adaptare în mediul școlar.
Din punctul meu de vedere educația primită în mediul familial se va reflecta în comportamentul
copilului de la școală. De aceea fiecare părinte trebuie să înțeleagă că acasă este locul unde copilul învață
să:
- modul în care salută;
- politețea;
- comportamentul în public, cu prietenii, cu adulții;
- bunele maniere (la masă, la toaletă);
- regulile de igienă;
Acestea sunt doar câteva lucruri pe care părinții îi pot învăța pe copiii lor acasă, pentru ca aceștia să
devină adulți care au „Cei șapte ani de acasă!”
Orice copil învață prin imitare, iar dacă adulții din jurul lui îi vorbesc despre politețe, dar ei nu sunt
politicoși cu cei din jur, îi spun despre bunele maniere, dar ei nu le au, povestesc despre regulile de igienă,
dar nu le aplică, atunci nici micul pui de om nu va putea să devină altfel. Puterea exemplului este esențială,
dacă dorim să avem copii bine-crescuți, trebuie mai întâi noi să arătăm că suntem adulți are au „Cei șapte
ani de acasă!” .
Este știut că uneori chiar dacă noi ne comportăm frumos, corect, suntem educați, copiii nu preiau
toate aceste comportamente, dar perseverența este cheia succesului, așa cum spunem și că repetiția este
mama învățăturii. Astfel, cu tact, răbdare și perseverență putem crește copii despre care se va putea spune
că au „Cei șapte ani de acasă!”
În concluzie, educația familială este importantă și esențială în dezvoltarea fiecărui individ. Mediul în
care trăim, comportamentele oamenilor din jurul nostru, modul în care părinții noștri reacționează în
anumite situații ne ajută să devenim adulți educați.
Webografie:
Cei 7 ani de acasa: norme si valori esentiale pentru succesul viitorului copilului | Desprecopii.com
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FORMAREA CELOR 7 ANI DE ACASA
PROF. INV. PREȘCOLAR IVANCU ELENA
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TINA-LIVEZI
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de
felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Cum influenţează primii ani din viaţă comportamentul viitor al copilului şi, nu în puţine cazuri, chiar
a viitorului adult ?
Potrivit studiilor psihologice , primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este
satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. „Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de
comunicare la acea vârstă. Este indicat să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care
nu o satisfacem, apar frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil”, explică specialiștii , precizând că
această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în special de către mamă, constituie baza unei bune relaţii
ulterioare între cei doi.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
În grădiniţa de copii, formarea grupei de preşcolari reprezintă actul fondator al socializării ulterioare
a preşcolarului. Fiecare grupă reprezintă un context social complex, iar o bună adaptare la cerinţele
grădiniţei presupune înţelegerea rolului educatoarei, a aşteptărilor din partea acesteia, înţelegerea relaţiei
cu ceilalţi copii şi adaptarea la o serie de reguli. Studiile de psihologie educaţională arată că instrucţiunile
educatoarei şi modalităţile de predare, utilizarea unor strategii de modificare comportamentală adecvată
modelează tipul şi frecvenţa interacţiunilor dintre copii. Pentru o bună educaţie a copilului este necesară
colaborarea familiei cu grădiniţa. Apreciem că buna cunoaştere a ceea ce copilul trebuie să primească şi
primeşte concret din partea familiei, conjugată cu o muncă metodică pe baze ştiinţifice, din grădiniţă, în
condiţiile unei bune colaborări permanente dintre familie şi grădiniţă, a unei îndrumări suficiente a familiei,
reprezintă pârghii de bază în formarea personalităţii preşcolarului. De reţinut că: faptele de astăzi ale
copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine; deprinderile şi convingerile "creionate" acum
constituie baza modului de acţiune în viitor; atitudinile şi comportamentele adulţilor cu care vin în contact
(îndeosebi ale părinţilor) vor fi primele modele copiate cu fidelitate de către copii.
În prezent trăim într-o perioadă marcată de schimbări rapide, suntem puşi în faţa provocărilor de a
ne adapta unei lumi care nu mai este la fel de sigură şi predictibilă cum era în trecut. În această situaţie, este
necesar să acordăm o mai are atenţie dezvoltării comportamentului emoţional şi a celui social al copiilor.
Studiile indică faptul că acei copii care au dezvoltate abilităţile sociale se vor adapta mai bine la mediul
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şcolar, vor avea rezultate mai bune. Copiii cu abilităţi sociale slab dezvoltate (copiii care se comportă
agresiv, fizic sau verbal, copiii care au dificultăţi de a se integra într-un grup) prezintă o probabilitate
crescută de a dezvolta probleme de comportament. Lucrurile nu se desfăşoară la fel în cazul tuturor copiilor.
Dacă un copil este caracterizat printr-un temperament energic, soluţia nu este să îl „liniştim”, ci să-i oferim
activităţi stimulative de epuizare „sănătoasă” a surplusului de energie. Poate ar trebui să ne întrebăm în ce
măsură adulţii prezenţi în viaţa copilului oferă un model clar de autostăpânire. În multe cazuri, adultul are
obligaţia de a se schimba întâi pe sine pentru a oferi copilului un model adecvat.
BIBLIOGRAFIE
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
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IMPORTAANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
PROF. INV. PRIMAR: IVANESCU ELIANA-MIHAELA
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRACHE POENARU”, BALCESTI, VILCEA
Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană şi a căror educaţie lasă
amprente, uneori pentru toată viaţa deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi ȋn toate. Motivul? Iubirea sinceră pe
care le-o poartă! Admiraţia lor pentru părinţi este mare, idolatrizându-i chiar, aşa că, micuţul este oglinda
fiecărui părinte. Pentru a reuşi mai bine în educaţia copiilor lor, părinţii trebuie să fie consiliaţi, să se
pregătească ca să ştie care sunt fundamentele concepţiilor şi strategiilor educative. De asemenea trebuie să
colaboreze cu grădiniţa - în primul rând - direct (cu educatoarea) si prin Comitetul de parinţi precum şi cu
specialiştii din unităţile specializate sau din organizaţiile nonguvernamentale care se preocupă şi de
domeniul educaţiei, luând în consideraţie ceea ce este util pentru educaţia copiilor lor. Trebuie conştientizat
ȋnsă şi faptul că părinţii au datoria sacră de creştere a copiilor lor, fără a deveni însă supuşii acestora. La
rândul lor şi copiii au obligaţiunea tot sacră, de a-şi iubi şi respecta părinţii. Ȋn timp, odată cu evoluţia
societăţii şi cu modificarea unor factori sociali, economici şi tehnici, tabloul tradiţional al familiei s-a
modificat profund şi ȋn special statutul femeii şi echilibrul tradiţional al rolurilor pe care le au cei doi părinţi.
Implicarea educațională a familiei este definită ca un set de activități pe care părinții le îndeplinesc
cu scopul de a susține, direct sau indirect procesul de instruire a copiilor. Cercetările arată că perioada dintre
copilăria timpurie și prima clasă primară este crucială pentru dezvoltarea copilului. Comparativ cu părinții
ai căror copii nu au frecventat grădinița, cei care au optat pentru urmararea programului instructiv-educativ
în grădiniță au aspirații ocupaționale mai ridicate pentru proprii lor copii și o satisfacție în privința
performanțelor școlare ale acestora. Implicarea familiei în procesul de pregătire din perioada preșcolară
este considerată de o deosebită importanță, cu efecte pozitive asupra performanțelor școlare. Crearea
practicilor educaționale care să încurajeze parteneriatul familie-grădiniță reprezintă o primă etapă.
În privința factorilor impliciți în adaptarea copilului la viața școlară, menționăm că aceștia trebuie să
fie cunoscuți de educatoare și părinți, pentru a se evita dificultățile aferente „șocului școlarizării”. Din
perspectivă bioecologică, se poate vorbi de o mulțime de factori: factori ce țin de comunitate, factori de
natură familială și factori ce sunt legați de copil. Perioada preșcolară presupune luarea în considerare a
influenței tuturor factorilor amintiți anterior asupra procesului de adapatare a copilului. Experiențele
copilului anterioare începerii școlii reprezintă un factor care are un rol important în adaptare. Adaptarea
școlară este un predictor important asupra succesului școlar. Atitudinea copilului față de școală este
importantă pentru adaptarea sa și pentru o stare socioemoțională echilibrată. Copiii care au o percepție
pozitivă despre școală vor avea performanțe școlare mai bune și se vor adapta mai bine din punct de vedere
social decât cei care percep școală într-un mod negativ. Calitatea relațiilor dintre cadru didactic și copil,
experiențele cu ceilalți preșcolari și atitudinea familiei față de procesul de învățare reprezintă factori care
influențează percepția copilului față de școală.
Încredereaa și acceptarea susțin tot ceea ce se petrece în cadrul parteneriatului părinte-educatoare sau
familie-grădiniță-comunitate. Cadrele didactice trebuie să ofere un model părinților, pentru ca aceștia să
știe cum să acționeze. De asemenea, cadrele didactice au nevoie să fie familiarizate cu modelul părinților
pentru a facilita modelarea în următoarele domenii:cum percep părinții comportamentul cadrelor didactice
cu preșcolarii; cum se raportează ei ca familie la procesul de educație; cum privesc părinții cadrele didactice
ăn comunitate; cum îndeplinesc rolurile. Simpla decizie de a se angaja în formarea relației este un pas major
spre dezvoltarea relațiilor semnificative și pozitive cu părinții. Decizia de a stabili relații pozitive cu părinții
schimbă perspectiva și fundamentează natura și frecvența interacțiunilor. Preocuparea de a interacționa
frecvent cu familia este un indicator al grijii pentru aceasta. Comunicarea frecventă exprimă dorința
educatoarei de a forma un parteneriat. Este important șă știm că nevoile și scopurile părinților se modifică
pe măsură ce copilul se dezvoltă; de aceea, preocuparea pentru înțelegerea acestora va crește.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR SIMONA- MARIANA JALERIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LETEA”, BACĂU
Lumea de astăzi, prin ritmicitatea și complexitatea ei, prin noutățile permanente lansează oamenilor
de toate vârstele din ce în ce mai multe provocări de ordin economic, social, cultural, etc,. Acestor tipuri de
provocări trebuie să le facă față atât copilul, cât și familia sa. Sub toate formele ei, educația are menirea de
a identifica soluții prin care omul, respectiv copilul, să se adapteze rapid și eficient societății contemporane.
Având în prim-plan faptul că ”familia constituie un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală
influențează armonia fiecăreia dintre părți” (Berger), se evidențiază câteva caracteristici ale relațiilor de
filiațiune care constituie factorul principal în dezvoltarea corectă a copilului. Relațiile de filiațiune, mai
exact, de rudenie, având un fundament genetic, se clasifică pe trei niveluri: primar (părinți-copii), secundar
(între frați) și terțiar (bunici- nepoți). Deși componenta genetică s-a dovedit a fi printre primii factori
decisivi în formarea personalității copilului, interacțiunea și comunicarea membrilor familiei are un rol
destul de important. M. Golu contura această informație astfel: „Pecetea pe care o lasă părinții asupra
structurii și profilului spiritual- oral al personalității propriilor copii se menține toată viața”- aceste cuvinte
reflectă faptul că relația creată între părinți și copil este hotărâtoare; aceasta nu doar se mențiune pe întreaga
durată a vieții, cu intensități variate, ci mediază și condiționează comunicarea cu alte elemente de tip social,
printre care și școala.
Influențele educative pe care familia le exercită asupra copilului se manifestă fie direct, prin acțiuni
dirijate, fie în mod indirect, prin modele de comportament, ambient psiho-social din cadrul familiei.
Comportamentul pe care copilul îl consideră drept „model”, adoptat prin imitație și învățare, alături de
climatul psiho-social nuanțează conceptul de „cei șapte ani de acasă”, aceste două constituind primul model
social care formează copilului o primă idee despre viață, relaționare în raport cu diverse norme și valori
sociale. Este cunoscut faptul că dezvoltarea personalității copilului se bazează pe strategiile educative ale
familiei, mai ales în primii ani de viață. Stimularea intelectuală a copilului de vârstă mică, climatul
emoțional stabil și încurajarea, suportul parental continuu sunt factorii care determină o creștere și o
dezvoltare armonioasă a copilului.
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
1.Berger, G.- Omul modern și educația sa, Editura EDP, București, 1973
2.Golu, M.- Dinamica personalității, Editura Geneze, București, 1993
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE - PARTENERIATUL GRADINIȚAFAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ALINA-ANDREEA JÎTARIU
GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 IAȘI
Grădinița este instituția care funcționează in comunitatea locală, este o organizație formală a cărui
scop este educarea și formarea celor tineri.
Învăţământul românesc contemporan prezintă o serie de modificări esenţiale. Printre aceste
modificări se numără și relaţia de parteneriat a grădiniței ca instituţie cu comunitatea locală și familia.
Grădinița trebuie să-şi asume rolul de instituţie comunitară principală, organizaţie cu iniţiative care să
stabilească anumite parteneriate pentru o dezvoltare cât mai bună a comunității.
Este bine ca unitatea de învățământ să fie cea care ia inițiativă în realizarea unor programe de
parteneriat, să își propună să urmărească dezvoltarea unor abilităţi de participare, exercitarea unor
responsabilităţi, o mai bună înţelegere a vieţii comunităţii şi creşterea calităţii acesteia.
Grădinița este acea instituţie care oferă servicii educaţionale, transmite cunoştinţe, dezvoltă abilităţi,
formează competenţe, norme, valori recunoscute şi acceptate social. Ea funcţionează într-o comunitate
alcătuită din mai mulţi factori de educaţie, care au la rândul lor o ofertă educaţională: familia, autorităţile,
organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, poliţie, biserică etc.
De precizat este faptul că, implicându- i pe părinți, permanent și activ în cadrul activităților instructiveducative din grădiniță vom reuși să îi facem pe părinți să aibă încă de la început o atitudine pozitivă față
de grădiniță dar cu siguranță vom reuși să îi determinăm să interacționeze mai bine cu copilul, iar copiii se
vor adapta mai ușor la grădiniță.
Consider că părinţii trebuie stimulați și ajutați să conştientizeze rolul mediului familial în educaţie şi
să înveţe modurile în care îşi educa și susține copiii, de aceea trebuie implicaţi într-o comunicare
permanentă cu grădiniţa, încurajaţi să se ofere voluntar pentru realizarea diferitelor activităţi specifice.
Activitățile propuse creează părinților oportunitatea de a participa alături de copii la activitățile
specifice grădiniței, de a cunoaște mult mai bine specificul acestor activități și de a-și observa îndeaproape
copilul, modul de reacție și comportament al acestuia în timpul programului grădiniței.
În continuare prezint o structură a unui parteneriat educațional stabilit între grădiniță și familie.
ARGUMENT:
ECHIPA PROIECTULUI:
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
GRUP ŢINTĂ:
BENEFICIARI:
LOC DE DESFĂŞURARE:.
DURATA DE DESFĂȘURARE:
INDICATORI:
a) CANTITATIVI:
b) CALITATIVI:
ANALIZA SWOT
a) PUNCTE TARI:
b) PUNCTE SLABE:
c) OPORTUNITĂŢI:
d) AMENINŢĂRI:
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PLANUL DE ACTIVITĂŢI:
EVALUAREA PROIECTULUI:
a) CANTITATIVĂ:
b) CALITATIVĂ:
Bibliografie:
Agabrian M., Școala, familia, comunitatea, Iași, Editura Institutul European, 2006.
Bauman Z. Comunitatea – căutarea siguranței într-o lume nesigură, Bucuresti, Editura Antet, 2001.
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EDUCATIA IN FAMILIE
PROF. JURCHELA CRISTINA
GRADINITA PP. NR. 22 TIMISOARA
Familia oferă copiilor primele experienţe de viaţă şi muncă într-o comunitate. Până şi în cadrul
familiei există o mulţime de diferenţe. Ce îi place unuia îl poate deranja pe altul. Este nevoie de mult timp
şi răbdare până ajungem să ne respectăm unul pe celălalt şi învăţăm să acceptăm, ba chiar să apreciem,
diferenţele dintre noi. Doar acceptând aceste diferenţe şi învăţând să lucrăm împreună, vom descoperi
farmecul vieţii de familie.
Pentru a fi părinţi buni este nevoie de multă răbdare. Părinţii adeseori trebuie să lupte ca să-şi păstreze
răbdarea, deoarece de multe ori sunt copleşiţi de responsabilităţi. Nu degeaba se spune, că a fi părinte este
cea mai grea meserie din lume, dar şi cea mai plăcută. Obiectivul principal este iubirea pe care trebuie să o
avem faţă de copii, să îi ajutăm să devină adulţi fericiţi şi echilibraţi emoţional.
Perioada preşcolară este una de rapide achiziţii intelectuale, de dezvoltare a gândirii copilului. El
pipăie, combină, exprimă, în acelaşi timp, acţionează, gândeşte acţiunea şi o vorbeşte. Este stângaci,
greşeşte, îl face pe adult să râdă de concluziile sale ori îl irită cu întrebările sale sâcâitoare. Copilul nu este
un mic adult, iar căile prin care ajunge la concluzii sunt altele decât raţionamentele adultului.
Adulţii sunt în întregime responsabili de satisfacerea nevoilor intelectuale ale copiilor, cel puţin la
vârsta preşcolară. Mai puţin autoritarism, eliminarea competiţiei ( comparatiile cu alti copii), evaluarea
activităţii copilului (optimistă, dar nu exagerată şi nici prea pretenţioasă pentru viitoare performanţe), toate
acestea pot atenua salutar cerinţele adultului şi sprijini progresul copilului. Părintele e dator să-şi
stăpânească nerăbdarea de a vedea rezultate imediate la copil. Chiar se va îngriji să ofere suficient timp
pentru formarea şi exersarea corectă a deprinderilor intelectuale.
Copilul are nevoie de disciplină şi această disciplină pe care trebuie s-o înveţe este legată de concepţia
–imaginea-pe care o are despre sine. Succesul unei persoane în tot ce întreprinde ea depinde în mare măsură
de imaginea pozitivă despre sine, care cuprinde încrederea în propriile capacităţi şi energia în acţiune.
Această părere pozitivă despre sine va determina succesul în activităţile şcolare, precum şi, mai târziu în
viaţă, dacă este puternic sprijinită de autocontrol şi autodisciplină. Scopul final al cerinţelor de disciplină
manifestate faţă de copil este de a-l ajuta să devină o persoană independentă, care se poate controla,
deoarece de independenţă şi autocontrol depind calitatea şi forţa concepţiei optimiste despre sine.
Copilul imită conştient şi foarte adesea inconştient ceea ce vede şi aude în jur. De aceea, părintele
posedă, cu ştire sau fără ştire, cel mai puternic instrument de disciplinare a copilului şi anume propriul său
comportament. Copilul trebuie lăsat să înveţe prin intermediul consecinţelor naturale ale propriilor sale
acţiuni. El trebuie lăsat să-şi asume responsabilităţi şi ajutat să se achite de ele.
Le dorim copiilor noştri să dobândească darul de-a accepta cu calm şi de-a înfrunta cu succes orice
încercare la care i-ar putea supune viaţa. Descoperind şi păstrând acea seninătate interioară ce ne ajută să
fim răbdători cu copiii, putem crea un cămin, în care lupta cu viaţa de zi cu zi, chiar dacă va fi dificilă, nu
ne va copleşi.
BIBLIOGRAFIE:
• ,,Copiii învaţă ceea ce trăiesc’’ – Educaţia care insuflă valori– Dorothy Law Nolte, Rachel Harris,
Editura Humanitas, Bucureşti
• ,,Copilul, familia şi grădiniţa’’ – Magdalena Dumitrana, Ed. Compania
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR JARCU FLOAREA ELENA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, DALBOȘEȚ, CARAȘ-SEVERIN
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.
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 „există
evenimente care-şi pun pecetea asupra mentalităţii individului”, respectiv a copilului. Comportamentele
copiilor se învaţă prin observarea unor modele în familie sau societate.
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”.
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.”
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.
Copilul are nevoie să simtă că părinţii se ocupă de el, că iau parte la micile lui necazuri şi la
problemele care il intristează şi că nu se dezinteresează de ceeea ce se intamplă la şcoală. Dar in acelasi
timp, el are nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm, pentru a nu-l lăsa să-şi inchipuie că libertatea
lui e fără margini şi, totodată, să ştie că părinţii săi impărtăşesc acelaşi nivel de exigenţă.”(M. Gilly).
Este o sarcină a şcolii, a personalului didactic, să identifice situaţiile problematice din familiile
copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative ale acestora in favoarea elevului şi mai ales să
conştientizeze faptul că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în obţinerea performanţelor
şcolare.

Bibliografie:
Viaţa de familie, Traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, Ed. Cartea
Ortodoxă, Bucureşti, 2009
Psihologie generală, Andrei Cosmovici, Ed. Polirom, Iaşi, 1996, p. 36.
BIRKH, HAYWARD S., Diferenţele individualizate – Ed. Tehnica Bucureşti 1999;
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAȚIE
PROF. GEOGRAFIE, JECHIL OANA MONICA
LICEUL ȘTEFAN D. LUCHIAN ȘTEFĂNEȘTI
Familia este celula socială de bază, formată din părinți și copii. În educația copiilor, familia are un
rol foarte important, chiar decisiv pentru parcursul vieții acestora, pentru viitorul lor social și spiritual. În
familie, copilul este format ca om.
Educația copiilor în familie începe din momentul conceperii acestora. Pe parcursul vieții intrauterine,
copilul are nevoie să simtă, să i se transmită liniște, afecțiune, dar și o alimentație sănătoasă, esențială pentru
sănătatea bebelușului. Comunicarea din familie este foarte importantă în această perioadă, copilul percepe
vocile părinților, astfel că după naștere îi va fi mult mai ușor să se adapteze vieții exterioare.
Educând copiii, părinții se autoeducă pentru noi situații, se străduiesc să dovedească o integritate și
moralitate desăvârșite, deoarece cei mici îi au ca și model în viață. Dacă relațiile dintre părinți și ceilalți
membri ai familiei sunt armonioase, copilul, apoi adolescentul și tânărul va avea ca model un astfel de tip
de familie.
În cazul în care educația primită în familie nu este una corectă, adaptată societății actuale, copilul va
suferi în viitor, se va confrunta cu probleme de adaptare, cu complexe, cu lacune relaționale, fluctuații
sentimentale etc.
Responsabilitatea părinților este uriașă, lipsa unei educații potrivite, sănătoase, poate determina
depresie, delicvențe, dependențe, tendințe de sinucidere, neadaptare socială, incapacitatea formării unei
familii și a unor relații sociale sănătoase.
Dar nu este un fapt dovedit că o familie ce nu este capabilă să ofere o educație corectă poate influența
100% evoluția ulterioară a unui copil. Are importanță și capacitatea individului de autoeducare, influențele
pe care le primește din exterior, persoanele cu care intră în contact.
Un factor important în educație este și nivelul de trai al familiei. De multe ori, părinții sunt nevoiți
să își găsească mai multe locuri de muncă pentru a asigura familiei un trai mai bun. În aceste condiții,
supravegherea copiilor este încredințată fie unor instituții (creșă, grădiniță) fie unor peroane specializate
(bone), așa încât părinții petrec mai puțin timp cu copiii. Există și situații în care doar unul din părinți
lucrează, celălalt ocupându-se de casă și copii, dar evident că se constată o scădere a nivelului de trai.
Situația cea mai gravă este în familiile în care nici unul din părinți nu are loc de muncă, cu ajutorul primit
de la stat asigurându-se doar necesarul de hrană.
Climatul familial are influență și asupra rezultatelor școlare: succes sau eșec școlar. Încurajările,
suportul afectiv sau lipsa acestora influențează comportamentul copilului la școală și rezultatele obținute.
Astfel că în prezent relația școală-familie este foarte importantă. Cele două instituții trebuie să colaboreze,
să lucreze împreună mulți ani pentru rezolvarea problemelor existente și progresul școlar al copiilor. Scopul
parteneriatului este asigurarea unui climat afectiv în care atât părinții cât și copiii să se simtă confortabil,
să stimuleze succesul copiilor și implicarea părinților.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
PROF. ÎNV. PRIMAR JITARU DANIELA-ELENA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 49, BUCUREȘTI
Familia reprezintă locul unde un copil este îngrijit și educat. Este nucleul în care se formează ca om,
aici se pun bazele dezvoltării fizice, morale, intelectuale și afective ale acestuia.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
În dezvoltarea cognitivă și afectivă a copilului sunt implicați mai mulți factori exteriori precum:
școala, familia și comunitatea. Fiecare dintre aceștia are un rol important în evoluția copilului, dar familia
reprezintă o importanță majoră datorită faptului că reprezintă mediul cel mai apropiat al copilului.
Educația în familie are o influență majoră asupra copiilor deoarece ei pot asimila cunoștințe
importante mult mai ușor decât în alt mediu. Acest lucru este posibil datorită suportului pe care îl primesc
din partea membrilor familiei. Faptul ca ei sunt înconjurati de dragoste, afectivitate, încredere, că sunt
încurajati, ajutati, apreciați și validati le conferă acestora mediul propice de dezvoltare. Un copil care se
simte iubit și apreciat va obține, cu siguranță, și rezultate mai bune la școală.
De asemenea, în familie copilul își dezvoltă imbajul, modul de exprimare, spiritul de observație,
memoria și gândirea. Părinții pot oferi răspunsuri copilului la întrebările și curiozitățile pe care le prezintă
într-un număr foarte mare, mai ales în perioada cuprinsă între 2 și 6 ani. Aici își pot dezvolta interesul
pentru citit, pentru căutarea de informații, experimente, găsirea de soluții etc.
Familia are rolul de a transmite copilului și cele mai importante valori. Ea 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 copii. .Aceștia dobândesc din familie comportamente, își iau
ca model stilul de viață respectiv și imită exemplele pe care le văd la cei apropiați. Din familie învață ce
este ,,binele” și ,,răul”, ce este permis și ce este interzis, care sunt consecințele faptelor lor, importanța
respectării regulilor și altele. Acestea sunt lucruri esențiale în viața copiilor ce pot fi dobândite încă din
primii ani din viață ai copiilor. 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.
Tot în familie se pun bazele dezvoltării emoționale ale copilului. El învață să se cunoască, învață
cum să se simtă în raport cu ceilalți și evenimentele din jur, experimentează primele emoții și sentimente și
învață cum să-și exprime ideile, visurile, sentimentele, dar și fricile. Familia este cea care îi formează
copilului primele atitudini față de lumea din jur, atitudini care vor conta enorm în viața lui socială.
Aşa cum am spus 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. 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…”
Bibliografie
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR JORS MARIA COSMINA
G.P.N. SUPLAC
Primii ani din viața copilului reprezintă perioada cea mai importantă, deoarece el se dezvoltă fizic,
iar în aceeași măsură își mărește capacitatea intelectuală prin cunoștințele pe care le acumulează în urma
interacțiunii cu mediul înconjurător: familie, școală, prieteni, comunitatea apropiată. Este perioada în care
se construiesc relațiile cu cei din jur, perioada în care personalitatea este supusă la primele teste.
Familia contribuie la dezvoltarea unei persoane, la starea ei de bine, la starea de sănătate. Familia
joacă rolul cel mai important în viața copiilor. Noi, părinții, familia îi dezvoltăm fizic, emoțional, intelectual
și modelăm caracterul copilului, simțul moral și estetic. Majoritatea cunoștințelor referitoare la atitudine,
comportament, deprinderile igienice sunt obținute din mediul familial.
Familia este cea mai importantă, educația în familie, rolul familiei fiind important în ceea ce privește
dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, emoțional, intelectual și moral. Familia este cea care asigură
mediul de viață, îmbrăcăminte, hrană, le asigură condițiile pentru odihnă, învățare, mișcare, îi
supraveghează și întreține starea de sănătate.
Familia îi formează primele deprinderi de igienă personală și socială. Copilul, în primii ani de viată
este dependent de părinți, iar principala preocupare a părinților este educația copiilor, urmărind pas cu pas
dezvoltarea acestora. Impresiile despre lume, despre viață, societate, toate le primesc din familie. Copilul,
prin comunicarea continuă cu membrii familiei își dezvoltă limbajul, părinții fiind atenți la pronunția
copiilor, le corectează vorbirea, le îmbogățește vocabularul, îi învață să se exprime corect și coerent. Părinții
trebuie să țină cont de necesitățile copiilor, să răspundă întrebărilor, să le explice copiilor ce este bine, ce
este rău, ce le este permis, ce nu le e permis, stabilind astfel niște reguli. Copilul trebuie lăudat atunci când
face o faptă bună, dar trebuie să i se explice atunci când greșește, ,,De ce nu este bine să faci acest lucru?”.
Deprinderile de comportare civilizată, atitudinile copilului față de cei din jur arată felul în care el a
fost crescut, educat. Părinții reprezintă un model pentru copii, iar de cele mai multe ori se comportă cu
ceilalți așa cum au văzut că se comportă și părinții cu cei din jur, de aceea trebuie să fim atenți, să încercăm
să găsim cele mai bune soluții, să-i îndemnăm mereu să facă fapte bune, să fim generoși, respectuoși, astfel,
faptele noastre devin un exemplu de urmat.
Părinții sunt primii dascăli care au o mare responsabilitate, iar educația oferită copiilor lasă amprente,
uneori pentru toată viața, deoarece copiii îi imită în tot și în toate. Admirația lor pentru părinți este mare,
așa că acesta, copilul, este oglinda fiecărui părinte... Cei șapte ani de acasă sunt cei mai importanți, ceea ce
devine copilul învață în familie, deoarece, educația începe în familie.
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MUZA CREATIVITĂŢII ESTE ÎN NOI
PROF. ING. JUGULEANU MARIANA
LICEUL DE MARINA CONSTANTA
Motto: „Cred că oamenii se nasc cu un imens potenţial natural, potenţial pe care îl pierd cu cât
petrecem mai mult timp în lume. Este ironic că unul dintre motivele pentru care ne pierdem potenţialul este
tocmai sistemul educaţional. Drept rezultat: cei mai mulţi oameni nu sunt niciodată conectaţi cu talentul
lor, cu potenţialul lor aşa încât ajung să nu ştie niciodată de ce sunt capabili să realizeze.” (Robinson şi
Aronica, The Element. How Finding Your Passion Changes Everything, 2009).
Profesorul Ioan Neacşu afirmă că educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze
învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi creativă. Conduita creativă
a cadrului didactic este unul dintre factorii care asigură dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor.
Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul să medieze între elev şi lumea ce îl înconjoară.
Importantă în dezvoltarea creativităţii în învăţare este stimularea efortului personal al elevului, stimularea
tendinţei acestuia de a aduce o contribuţie proprie, de a fi original inventiv, creativ.
Un rol important în crearea unui climat propice stimulării şi dezvoltării unei învățări interactivcreative, îl deţine atitudinea profesorilor/ educatorilor faţă de creativitatea elevilor şi de posibilităţile
acestuia de a se descurca în situaţii problematice, implicându-se activ. Cooperarea indivizilor rămâne
punctul de plecare al unei serii de condiţii importante pentru constituirea şi dezvoltarea logicii. (Jean
Piaget)
Creativitatea nu se poate realiza numai prin educarea gândirii. Un rol important revine factorilor
motivaţionali. Mulţi autori consideră că motivaţia este o componentă vitală a creativităţii. În şcoală,
motivaţia principală o constituie, pentru majoritatea elevilor, obţinerea unor note mari, dar şi satisfacţia
multor elevi de a descoperi noutăţi, fapte şi idei noi.
În învăţământul liceal, potenţialul creativ al elevului se manifestă în activităţile sale cotidiene: în
învăţare (activitate fundamentală), în desen şi pictură (activităţi care sunt pentru el un joc cu linii şi culori)
şi în limbaj (o activitate de intercomunicare umană realizată cu mijloacele limbii).
Şi totuşi…., pentru această generaţie a tehnologiei şi a internetului, orice le spui şi faci parcă nu e
suficient pentru a le capta atenţia şi a-i atrage spre creaţie. Tocmai de aceea este important ca rolurile
familiei și ale școlii să se completeze în contextul actual, fără a se afla în contradicție.
Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții resimte
acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie ajutat și încurajat
pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv.
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COPILUL- EMOŢIA -EDUCAŢIA
PROF. PRESCOLAR: JUHASZ ANAMARIA ELENA
G.P.P. NR. 1 VADU CRISULUI
„Bine nu se vede decât cu inima. Esenţialul e invizibil pentru ochi.”
Antoine de Saint-Exupéry: Micul prinț
Educația începe de acasă, casa este prima școală a copilului, unde el sau ea trebuie să învețe de la
părinții săi ca de la nişte profesori, lecțiile care îl vor ghida de-a lungul vieții sale - lecții de respect,
ascultare, onestitate. Părinții au responsabilitatea de a oferi dezvoltarea fizică, mentală și spirituală a
copiilor lor. Părinţii pot refuza copilului orice altceva dar nu educația. Educația trebuie să o primească copii
în primii ani de viaţă. Educaţia de acasă poate fi o școală în care copiii formează un caracter frumos.
Percepțiile despre creșterea copilului s-au schimbat de multe ori în ultimele secole. În calitatea de
părinte, îi învățăm pe copiii noștri modul corect sau greșit de a reacționa dând un exemplu și gestionând
emoțiile și temperamentele noastre în mod adecvat.
În zilele noastre, grăbirea și urmărirea banilor este ocupația principală a majorității oamenilor. Toată
lumea este nerăbdătoare, nervoasă, grăbită. Fără timp unul pentru celălalt, fără timp pentru copii, cu
așteptări și cerințe mari. Dezvoltăm acest lucru și în copii noştri, încă din copilărie. Dimineața ne grăbim
la grădiniță, apoi la școală, după-amiaza pentru programe speciale. De asemenea, ne suprasolicităm pe noi
înşine și pe copiii noștri.
Copiii de astăzi sunt mai predispuși la tulburări emoționale, trebuie să le educăm să se ocupe de
emoțiile lor, cât și să își exprime emoțiile. Generația de astăzi este mai predispusă la tulburări emoționale
la nivel mondial decât înainte, la singurătate, depresie, furie, nervozitate, anxietate, iritabilitate, agresivitate.
Așadar, este nevoie de educație emoțională: autocunoaștere, autocontrol, empatie, atenție la celălalt,
dobândirea gestionării conflictelor și cooperare.
Emoțiile noastre sunt motive de acțiune individuale, modele care sunt fixate în noi prin evoluție și
care pot fi aplicate imediat și pe care le-am individualizat în socializarea noastră. Emoțiile evocate în noi
au propriul lor proces biochimic specific.
Este important ca părinte, să începem să ne educăm emoțional copiii de la o vârstă fragedă. Să facem
toate acestea cu multă răbdare, toleranță și exemplu. Numirea emoțiilor și atașarea lor cu expresiile faciale
este un obiectiv fundamental. Dacă este interpretat greșit, de exemplu, un semnal neutru poate fi considerat
o reacție ostilă la care putem reacționa chiar agresiv. Comportamentul, dă naștere unui comportament.
Cum să educăm copiii noştri emoțional?
Începem educația emoțională instinctiv cu copiii noștri în copilărie. Din strigătul furios al micuțului
reiese că au emoții foarte intense. Ca mame, căutăm ce putem face pentru ele, cum să le liniștim. Perioada
isterică al copilului este mai ușor de suportat dacă rămânem consecvenți și răbdători. Când ne jucăm cu
copiii putem educa să-şi exprime emoțiile lor. În timp ce citim un basm, în timp ce vizionăm o poveste,
putem analiza împreună personajele, ce ar fi putut simți și ce ar fi făcut ei în locul personajului. Până la
vârsta de 5-6 ani, copiii trebuie să învețe să recunoască și să articuleze emoțiile de bază. Bucuria, tristețea,
furia, frica, surpriza și dezgustul sunt toate sentimentele pe care le-au experimentat în viața lor. În caz când
au o emoție pozitivă sau negativă, trebuie ajutaţi să identifice acele sentimente.Copiii noștri la vârsta de 4
ani spun lucruri trăznite, specifică vârstei. Până la vârsta de 5 ani începe dezvoltarea cunoașterii de sine
care deschide calea către modestie.
Perioada când preşcolarul devine şcolar, este o perioadă de dezvoltare a emoțiilor sociale: modestia,
gelozia, mândria, nesiguranța, invidia și încrederea în sine îi ajută să se compare cu ceilalți. Şcolarul mic
învață să se evalueze, să se clasifice singur, să-și compare popularitatea, atractivitatea, cunoștințele cu
ceilalți. De la vârsta de 6-14 ani, școala este un „teren de testare”, o experiență definitorie pentru
adolescență, întrucât majoritatea succeselor și eșecurilor obținute acolo afectează stima de sine a copilului.
Eșecul se poate transforma în autodistrugere, ceea ce ne poate agrava propriile șanse de-a lungul vieții
copilului nostru. De asemenea, este important ca la această vârstă să să se dezvolte un sentiment de
responsabilitate socială, de autocontrol şi optimism. Trecerea la liceu marchează și sfârșitul copilăriei.
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Adolescenții noștri se întâlnesc cu lucruri negative: alcoolul, drogurile, fumatul, sexualitatea. Este sarcina
comună a părintelui și a școlii de a-și consolida încrederea în sine și capacitatea de dezvoltare a abilităţii
tînărului
Cum vedem încă de la vârsta fragedă a copilului este foarte important educaţia de acasă, implicarea
și îndrumarea părinților. Să le acordăm timpul necesar copiilor noștri pentru ca să devină un adult
responsabil, emoţional stabil.
Bibliografie:
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
Zuili R, (2020), Cum sţă înţeleg emoţiile copilului meu, Editura Didactica Publishing House
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAŢIONAL
CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!
,,DIN SUFLET, PENTRU MAMA!’’
IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
JURAVLE RALUCA ADRIANA
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, cu toții credem că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte în
familie, defineşte în bună măsură viitorul adult.
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de felul
în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Educatia primita în familie
Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, un copil „bine
crescut” regăsim:
• Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care copilul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
• Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
• Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
• Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, respectăm simbolurile, credinţele şi valorile noastre şi ale celor de lângă
noi.
• Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
• Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie manierată. Pentru a
o folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
• Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa.
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STUDIU DE SPECIALITATE - EDUCAŢIA TIMPURIE ŞI DEZVOLTAREA
PERSONALITĂŢII COPILULUI
PROF. ÎNV. PRIMAR CORMOȘ ENIKO
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OVIDIU HULEA” AIUD
Educaţia timpurie pentru copiii de 0-6/7 ani reprezintă o preocupare tot mai evidentă pentru toţi
factorii educativi şi dobândeşte un statut din ce în ce mai important în România. Extensia semnificaţiei se
referă la cuprinderea întregii perioade de dezvoltare a copilului de la 0 la 6 ani, pentru toţi copiii, indiferent
de mediul educativ în care se realizează această dezvoltare: familie, comunitate, creşă, grădiniţă ş.a.
Obiectul investigaţiei întreprinse l-a constituit procesul formării şi dezvoltării personalităţii la copii,
prin educaţie timpurie. Argumentele de susţinere au fost următoarele:
- dezvoltarea umană pune în mişcare descrierea, explicaţia şi înţelegerea întregului act al evoluţiei,
de la prenatal la vârsta a patra;
- educatorul are ca misiune fundamentală dezvoltarea şi formarea personalităţii ca o continuă relaţie
între prezent, experienţa trecutului şi potenţialul anticipărilor viitorului;
- studierea factorilor dezvoltării, construcţia fundamentelor pentru a descoperi, explica şi controla
construcţia fundamentelor psihologice ale unui grup uman (copiii) prin puterea educaţiei, privite ca sistem
funcţional, cu finalitate formativă (valorică).
Scopul principal pe care l-am urmărit a constat în determinarea particularităţilor formării şi
dezvoltării personalităţii copiilor de vârstă (0-6 ani) prin educaţie timpurie, asigurarea coerenţei şi
continuităţii educaţiei odată cu trecerea copilului de la familie la creşă, grădiniţă, şcoală.
Pentru realizarea acestui scop, am formulat ipoteza, conform căreia este posibilă dezvoltarea
integrală a personalităţii fiecărui copil, dacă factorii implicaţi în educaţia timpurie sunt conştienţi de
specificul, nevoile şi capacităţile dezvoltării copilului de vârstă antepreşcolară şi preşcolară (0-6 ani), prin
educaţie timpurie.
Metodele utilizate în cercetare au fost:
- analiza documentară a studiilor teoretice privind personalitatea şi educaţia timpurie, a documentelor
de politică naţională şi internaţională, privind educaţia timpurie;
- metode de cunoaştere a copilului prin analiza conduitei şi a activităţii;
- observaţia sistematică în cadrul activităţilor desfăşurate în grădiniţă, privind domeniile de
dezvoltare;
- integrală (surprinde personalitatea copilului în totalitatea manifestărilor sale pentru a profila o
imagine completă şi multilaterală a acestuia) a copiilor, a părinţilor a cadrelor didactice;
- ancheta prin chestionar, focus-grup cu părinţii.
În urma derulării studiului am constatat următoarele:
Este necesară schimbarea perspectivei educaţiei timpurii orientate nu prioritar spre instituţiile şcolare,
ci către dezvoltarea copilului (integrală și armonioasă) de aceea, este necesară cunoaşterea copilului şi
aplicarea curriculumului în scopul dezvoltării acestuia. Concluzia care trebuie desprinsă din studiu este
aceea că o cunoaştere consistentă şi utilă, din punct de vedere educaţional a copilului nu poate fi realizată
decât luând ca bază caracterul stadial al dezvoltării psihocomportamentale. Aceasta permite, pe de o parte,
să stabilim cu mai multă rigoare obiectivele oricărui demers de investigaţie diagnostică sau de cercetare,
iar pe de altă parte, să apreciem mai obiectiv validitatea şi generalitatea datelor şi informaţiilor culese în
cadrul cercetărilor particulare.
Se impune actualizarea programelor de formare iniţială şi continuă. În perspectivă, este necesar să se
elaboreze o strategie punctuală cu privire la pregătirea resurselor umane care să se ocupe de educaţia
timpurie. În cadrul programelor de formare iniţială şi continuă sunt necesare transmiterea de cunoştinţe şi
însuşirea de metodologii ştiinţifice cu privire la creşterea şi dezvoltarea fizică normală, educaţia psihomotrică, educaţia prin joc, educaţia interculturală, cunoaşterea omului, cunoaşterea de sine, cunoaşterea
mediului social, înţelegerea responsabilităţii şi cooperării, a autonomiei şi socializării, cunoaşterea logicomatematică şi fizică, formarea competenţelor de comunicare orală şi iniţiere în comunicarea scrisă, iniţiere
în educaţia plastică, în educaţia muzicală, în activitatea practică etc.
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Evaluarea educaţiei timpurii să se facă ţinând seama cu prioritate de progresul copilului. Rolul
educatoarei este acela de a observa, a cunoaşte, a organiza şi a conduce indirect procesul educativ, ca proces
de dezvoltare. Evaluarea procesului instructiv-educativ în programul individualizat se face prin diferite
instrumente şi foloseşte observaţiile educatoarei. Observarea sistematică a fiecărui copil în parte,
înregistrarea comportamentelor acestuia şi informarea periodică a părinţilor cu privire la progresul realizat
de copil; utilizarea evaluării ca instrument de: măsurare, predicţie şi diagnoză.
Necesitatea educaţiei părinţilor din aceeaşi perspectivă (cum să cunoască mai bine copilul şi cum să
răspundă nevoilor copilului (nu o maturizarea forţată sau abandonarea copilului în mediul virtual). Educaţia
părinţilor este o altă componentă neglijată a educaţiei timpurii. Am observat din experienţa la clasă că acei
părinţi care sunt informaţi corect asupra curriculumului, programului din grădiniţă, cei care participă efectiv
la activitatea din grădiniţă (nu doar financiar) au tendinţa de a veni cu opinii, propuneri interesate.
Dacă educaţia timpurie se face complet, coerent şi continuă pe perioada de la 0 - 6 ani, în familie sau
în instituţii destinate educaţiei timpurii, conceperea curriculumului pentru 3-6 ani asigură şi necesarul
pregătirii copilului şi a progresului personalităţii, socializarea specifică vârstei mici şi mai cu seamă
utilizarea în procesul educativ a unor metode active adecvate vârstei, precum şi mediul educativ care asigură
libertate de mişcare şi de acţiune pentru activitatea individualizată, practica a dovedit că stadialitatea
dezvoltării permite înscrierea copiilor în clasa pregătitoare.
Copilul, este o personalitate în devenire care se poate constitui ca partener al propriei sale formări.
Acest lucru va depinde de modul în care familia, grădiniţa îi va oferi ocazii de dezvoltare, condiţiile
experimentării acţionale şi motivate, precum şi condiţiile socializării acestuia. Între realitate şi deziderat,
calitatea educaţiei reprezintă chintesenţa devenirii umane, într-o lume morală, civilizată.
Bibliografie:
1. Borţeanu, S., Brănişteanu, R., Breban, S., Fulga, M., Grama, F.,... “Curriculum pentru învăţământ
preşcolar”, Editura Diactica, Bucureşti, 2009;
2. Ciolan, Laura, “Dezvoltarea educaţiei timpurii. Aplicaţii privind mangementul proiectelor”,
Editura Universităţii din Bucureşti, 2007;
3. Culea, Laurenţia, “Curriculum pentru educarea timpurie- o provocare?”, Editura Diana, 2009;
4. Dragan I., Nicola I., "Cercetare psihopedagogica" Editura Tipomur , Târgu Mureș 1993;
5. Dumitriu C., "Introducere în cercetarea psihopedagogică". Editura Didactică si Pedagogică
București,
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~CEI ȘAPTE ANI DE ACASA~
PROF. P.I.P.P. KEMENDI RAMONA MARIA
Am auzit în atâtea rânduri aceste cuvinte... Ori de câte ori, mici fiind, ne jucam în fața caselor, nu se
putea să nu răsară ca din pământ câte-o doamnă mai în vârstă, care să ne facă observație că am bătut mingea
în fața curții ei, sau că am sărit un gard într-o livadă. Atunci, luând un ton supărat, inevitabil, aruncă
cuvintele incriminatoare: „Voi nu aveți cei șapte ani de acasă?!”. Iar noi, după ce ne îndepărtam spășiți, ne
puneam nedumeriți întrebarea: „Ce-or fi acești ani, atât de importanți, pe care nu îi avem la noi niciodată,
fix atunci când ne trebuie?” Însă, am mai crescut, și am aflat, surprinși, înțelesul... Și le-am mulțumit celor
cărora ne-au crescut...
În clasele primare, expresia arhicunoscută a fost înlocuită cu „educație”, în gimnaziu cu „cultură”...
Încet-încet, „cei șapte ani” au fost dați uitării. Nu mai eram certați pentru săritul gardurilor, fiindcă acum
nu le mai săream. O parte din copilul din noi murise odată cu ultima minge spartă de vecina furioasă. Nu
mai aveam acea inocență a necunoașterii. Zburasem în altă sferă, în care, jocul era pe locul doi. Însă,
acumulasem cunoștințe noi, eram inițiați în ale învățăturii, iar regulile de bune maniere erau un lucru deja
de la sine înțeles. Nimeni nu ne mai atrăgea atenția. Nimeni nu mai dădea vina pe părinții noștri dacă nu
făceam ceva bine. Doamna învățătoare urmase să fie cea responsabilă de comportamentul nostru. Apoi,
doamna dirigintă... Fiecare a clădit ceva la ceea ce noi urma să fim.
Privesc acum retrospectiv și mi se pare că „cei șapte ani de acasă” nu sunt numai „șapte”, și nu sunt
numai „de acasă”. Toți anii vieții noastre îi putem numi astfel. Căci în fond, ce sunt acești „șapte”? Sunt
anii formării, cei mai importanți, definitorii pentru caracterul nostru, în care învățăm cele mai esențiale și
importante lucruri. Însă, oare nu întreaga noastră existența este o lecție continuă? Oare nu acumulăm
informații noi în fiecare clipă, fără să ne dăm, poate, măcar seama de aceasta? Mă gândesc că, oricât de
mult am trăi, tot nu ne-am putea însuși toate cunoștințele... Așa că, fiecare moment este o pagină de manual
viu pe care o memorăm integral, și pe care nu o mai uităm niciodată, la fel ca sfaturile bunicii din vacanțele
de vară...
Anii continuă să se numere pentru noi ca fiind „de acasă”, în liceu... Mama și tata au rămas, așa cum
este firesc, lângă noi, la fel ca în prima zi, în care ne-am născut... Însă acum, avem și alți părinți: profesorii,
care, în familia extinsă de la clasă, ne cresc și ne dau sfaturi cu care să putem străbate prin negura lumii
acesteia. În liceu, am învățat din nou ce înseamnă cu adevărat „a învăța”. Apoi în facultate am învățat că
poți sări un gard și te poți juca cu mingea la orice vârstă, poți fi copil la orice vârstă și te poți bucura de tot
ce a lăsat Dumnezeu pe pământul acesta la fel de mult la șapte ani sau la șapte zeci... iar asta nu te împiedică
cu nimic în a fi un savant sau un doctor, un educator sau un judecător... Fiindcă, trebuie să fii înainte de
toate OM... așa cum te învață „cei șapte ani de acasă”.
Când într-un final ajungem la o vârstă, când ne confruntăm cu viața dar mai ales cu cei care nu au cei
șapte ani prețioși, ne dorim și ne străduim ca acei pe care îi avem sub aripa noastră, pe copiii de la grupă
sau de la clasă ori pe propriii copii, să îi educăm în așa fel încât educația pe care le-o dăm să îi ridice pe un
piedestal în ochii și în inimile celor care contează cel mai mult, să fie OAMENI ai societății de mâine.
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ROLUL PARINȚILOR IN EDUCAREA COPIILOR
PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR KERESZTES JUDITH
ȘCOALA GIMNAZIALA BOGATA
Familia este un factor determinant care modelează principiile și realizarea copiilor. Este o puternică
influență asupra a ceea ce vom deveni, asupra modului în care ne vedem pe noi înșine, asupra a tot ce ne
influențează pe noi. Părinții joacă cel m-ai important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor
ca personalități. Din familie copilul trebuie să învețe normele morale, etice, fiindcă familia este baza
fundamentală a formării de sine.Educația trebuie să se manifeste în permanență ca o acțiune unitară,
coerentă, iar implicarea educației rezidă în strânsă legătură dintre familie și mediul educațional. Astfel
părinții trebuie să fie parteneri egali în educația copilului.
„Meseria” de părinte este foarte grea. În condițiile unei atmosfere familiale echilibrate și prielnice
dezvoltării copilului, familia este în primul rând cadrul existenței biofizice ale acestei dezvoltări. Părinții
sunt cei care stabilesc un anumit program zilnic necesar dezvoltării fizice sănătoase ca alimentarea,
activitățile, jocurile, plimbările, pregătirea de lecții, ora de culcare și multe altele. Un bun ghid pentru copil
în primul rând sunt părinții și anume comportamentul lor în familie, relațiile dintre ei și față de semenii lor.
Comportamentul părinților față de copil reprezintă o fază principală în dezvoltarea normală a stadiilor de
viață a copilului. Un mod de comunicare liber exprimat fără agresivitate, îi permite copilului să se simtă în
primul rând liber în gândire și exprimare, în al doilea rând să fie mai deschis spre o comunicare cu ei și îl
direcționează spre o gândire matură .
Un alt rol destul de important în educarea copiilor este atenția din partea părinților. Ei trebuie să fie
cât mai atenți la tot ce face copilul lor, spre exemplu să fie prezenți la activitățile la care participă copiii lor,
să fie interesați de hobiurile acestora, să discute cu ei despre activitățile zilnice, să petreacă cât mai mult
timp împreună cu familia . Să iasă m-ai des împreună la o plimbare, la o distracție. Participarea afectivă a
părinților la necazurile copiilor, la evenimentele din viața acestora, le dau liniște și siguranța. Nu frica, nu
teama trebuie să-l determine pe copil la acțiune; e bine să li se explice natura greșelilor săvârșite, gravitatea
acestora și nu să se apeleze la măsuri autoritare și drastice deoarece ele produc blocaje psihice și dezadaptare
socială.
Un factor nu mai puțin important în educarea copiilor care influențează chiar și dezvoltarea fizică a
acestora sunt „mesele luate împreună cu familia. Menţinerea relaţiilor şi a ritualurilor de familie este o parte
importantă a unui comportament familial sănătos şi, în acelaşi timp, mesele luate împreună duc la
consolidarea acestor relaţii.
Nu degeaba se spune că „ cei șapte ani de acasă” sunt cei mai importanți în dezvoltarea copilului,
aceștia îi formează personaliatea și modul de comportare pe care îl au în viitor.
Familia este grupul cel mai important din toate grupurile sociale deoarece ea influențează și
modelează persoana umană. Cercetările care vin din psihanaliză, psihologia socială și sociologie susțin că
familia este: adevăratul laborator de formare a persoanei.
„Căci ei vor fi în lume și în viață
Așa cum noi le-am spus și arătat,
Iar ei, la fel vor da povață
Și-un lung popor e-acum de noi format”
(Traian Dorz)
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IMPORTANŢA FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPIILOR
PROFESOR KIRLANDI MIOARA
COLEGIUL NATIONAL „COSTACHE NEGRI” GALATI
Familia a fost, este şi va fi întotdeauna prin esenţa ei o instituţie pozitivă lumească a bunei rânduieli,
o reglementare biologică şi sociologică a vieţii speciei umane. Familia este prima alcătuire de viaţă
obştească şi sâmburele din care cresc toate celelalte forme de viaţă socială. Ea aparţine atât Bisericii ca trup
tainic al lui Hristos, cât şi societăţii sau statului. Fiecare dintre ele are propriile drepturi şi îndatoriri. Familia
este celula de bază, din care se constituie atât societatea, cât şi Biserica. Nu există nici o contradicţie în a
aparţine acestor două medii . 11 Conform învăţăturii creştine, familia reprezintă „ celula” societăţii mai mult
sub aspect biologic şi moral, deşi trebuie adăugat că şi în acest caz expresia de „celulă” utilizată în chip
analogic de componentă organică este, de fapt, simbolică. Din punct de vedere biologic, familia este „prima
celulă” sau „celula mamă” a societăţii. 12
Scopul şi funcţiunea ei principală este de a asigura înmulţirea, îngrijirea, creşterea şi aşezarea
copilului, constituie preocuparea centrală a familiei. Ea este o adevărată cheie de boltă pentru siguranţa şi
echilibrul vieţii sociale prin faptul că asigură în chip firesc naşterea, creşterea şi pregătirea membrilor
societăţii. 13De asemenea şi sub aspect moral - educţional, familia e considerată în mod justificat o „celulă
a societăţii”, întrucât în propria sa organizare, oferă garanţii de moralitate. În familie se pun bazele
educaţiei, în cadrul ei se începe „dăltuirea” sufletului de creştin şi ea este cea mai abilitată componentă a
unei societăţi pentru a practica această „artă” supremă, care este educaţia. Familia este o şcoală care
pregăteşte un copil pentru împlinirea datoriei, îl deprinde să-şi disciplineze voinţa, îi dă simţul ierarhiei şi
ordinii. Şi prin aceasta ea este prima instituţie de educaţie morală,o pepinieră de virtuţi şi o sursă nesecată
de întărire morală. E un paznic ce veghează neîncetat şi un zăgaz care ocroteşte moralitatea părinţilor prin
bucuriile curate şi sentimentele de răspundere pe care le prilejuieşte. 14
Copii exercită asupra părinţilor lor o puternică influenţă binefăcătoare, fiind şi ei, la rândul lor,
educatori ai părinţilor lor. Astfel, chiar înainte de a se naşte, în vederea primirii lor în condiţii optime,
mintea şi inima se pregătesc: verificându-se şi transformându-se. Între părinţi şi copii are loc un permanent
schimb de valori, o dăruire reciprocă. Părinţii îi învaţă pe copii alfabetul, ei în schimb îi învaţă, un alfabet
mult mai scump, un alfabet al emoţiilor, al sentimentelor, al uriaşei fantezii, al purităţii şi candorii.8215
Copiii sunt pentru părinţii lor un imbold puternic spre muncă, spre cât mai multe virtuţi, precum şi o
puternică pavăză a ispitelor din afară. Prezenţa copiilor exercită o cenzură morală dintre cele mai eficiente
asupra conduitei părinţilor. Din dorinţa şi grija de a-i face cât mai buni şi mai fericiţi, părinţii îşi dau toată
silinţa şa le ofere pilde personale cât mai bune şi să propăşească mereu în toate domeniile. 16
Participarea părinţilor la toate necazurile şi bucuriile, la toate înfrângerile, le umple viaţa şi le
îmbogăţeşte fiinţa, dându-le prilejul de a gusta farmecul prieteniei şi sincerităţii adevărate. Fiecare copil
este un mic paradis, dar orice copil aduce cu sine şi o enormă răspundere pentru cei doi părinţi.
Aducând pe lume un copil, părinţii zidesc o nouă biserică lui Dumnezeu, lucrare ce îi împovărează
cu o mare răspundere, dar în acelaşi timp îi înalţă la aceea vrednicie prin care sunt chemaţi prin Taina
Cununiei. 17
Familia este prin urmare „cea mai necesară şcoală de omenie”. 18
Statisticile judiciare arată că majoritatea delicvenţilor juvenili au fost lipsiţi de o reală asistenţă din
partea familiei. Mediul familial construit pe respectul reciproc, demnitate, libertate interioară, oferă
siguranţă, afecţiune, seninătate care constituie o atmosferă prielnică pentru o dezvoltare normală şi
Sf. Ioan Gură de Aur, apud Evdokimov, Taina iubirii,p. 161
PS. Moussa, Tineretul şi viaţa,p. 194
13
TMO., p. 291
14
Pavel, Probleme morale,p. 138
15
ID. Probleme morale,p. 139
16
ID. Familia preotului, p. 81
17
ID Ibidem
18
Teologie Morala Ortodoxă. p. 293
11
12
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echilibrată. În general, familia contribuie foarte mult la educarea omului pentru viaţa socială din afara
familiei. Adâncimea şi sinceritatea sentimentelor ce leagă pe membrii familiei influenţează pozitiv relaţiile
cu ceilalţi semeni, care nu sunt în fond decât alţi părinţi, alţi fraţi, alte surori şi alţi unchi. 19
Şi din acest punct de vedere, familia este o primă şcoală a altruismului. Toate aceste virtuţi sociale,
fără de care nici o societate nu poate supravieţui, omul şi le însuşeşte din familie: iubire de semeni,
consideraţia faţă de aceştia, caracterul sociabil, dreptatea, solidaritatea, capacitatea de a fi ascultător. 20

19
20

Ibidem, p. 294.
Achimescu, Familia creştină între traditie şi modernitate, p. 118
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROF. KOVACS ZOLTAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE,
JUDEȚUL MUREȘ
Educația familială este cel mai important tip de educație în orice moment și în orice școală.
Rezultatele şcolare ale elevilor sunt influențate foarte mult și de familie, unde copii cresc și se dezvoltă.
Părinţii se pot implica în viaţa elevilor în diferite moduri: ajutându-i să ia decizii corecte, ajutându-i
la teme sau păstrând contactul cu şcoala. Luând parte la activităţile şcolare și extrașcolare ale copiilor lor
pot de asemenea influenţa pozitiv succesul şcolar.
Limbajul părinților este de asemenea un factor important care influențează foarte mult limbajul
copiilor. Fiind profesor la o școală unde majoritatea elevilor sunt de etnie maghiară, dar sunt și români, am
ocazia să observ că elevii care provin din familii cu căsătorii mixte vorbesc mai cursiv, mai frumos ambele
limbi. Atunci când părinții se implică în educația copiilor, rezultatele sunt mult mai bune, dar încetează și
conflictele între părinți sau elevi - părinți ceea ce privește educația sau învățătura.
Rezultatele bune ale elevilor au fost totdeauna datorită colaborării între părinţi şi cadrele didactice
deopotrivă. S-a observat adesea că implicarea părinţilor în viaţa copiilor lor a dus la îmbunătăţirea
rezultatelor acestora la învăţătură. De asemenea comportamentul copiilor, caracterul lor precum şi
capacitatea lor de a se descurca au fost influenţate în mod pozitiv la elevi ai căror părinţi s-au implicat activ
în viaţa lor. Rolul profesorilor și al părinților în educația copiilor este complementar și esențial pentru o
educație completă.
Educația familială corect oferită, ar trebui să creeze un tip de copil, care să-și păstreze și să-și dezvolte
calitățile cele mai valoroase: disciplină, adaptabilitate, sensibilitate la tot ce este în jurul său, inițiativă,
receptivitate, sinceritate, veridicitate, interes pentru cunoaștere.
De obicei copii mici, până la 8-10 ani, se bucură de prezența activă a părinților, acești copii sunt
echilibrați în toate domeniile vieții și au o capacitate mai mare de a învăța.
După cum observăm și nivelul de trai al familiei contează în educarea copiilor. Nivelul de trai scăzut
obligă ambii părinţi să îşi găsească cel puţin un loc de muncă pentru a putea asigura un trai decent copiilor.
În asemenea condiţii supravegherea copiilor este limitată sau este încredinţată altor persoane care nu prea
se amestecă în educarea copiilor.
De obicei implicarea părinţilor începe cu clasa pregătitoare. Părinţii care şi-au luat timp pentru a citi
copiilor lor încă de la grădiniţă, pentru a-i învăţa alfabetul şi câteva cuvinte au constatat că în clasa a patra
copiii citeau fluent, cu plăcere, aveau întrebări, înţelegeau ce citesc şi aveau o capacitate de a relaţiona bine
dezvoltată. La fel de importantă şi cu rezultate similare este implicarea părinţilor în educaţia copiilor la
vârste mai mari cum ar fi anii de gimnaziu sau chiar de liceu.
După părerea mea insuccesul şcolar al copilului depinde în primul rând de mediul în care copilul
trăieşte, respectiv familia. Se confirm zilnic cât de important este mediul familial pentru dezvoltarea
educaţională a copiilor.
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CONTRIBUȚIA FAMILIEI LA MATURIZAREA PSIHICĂ A COPILULUI
PROF. MIHAELA KRISTOF
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALINȚ, JUD.TIMIȘ
Ca mediu social, familia reprezinta locul in care copilul este ingrijit, educat, educatia in familie
precedand-o pe cea institutionala. Copilul, in primii ani de viata este dependent de parinti, iar acestia nu
trebuie sa fie preocupati doar de latura fizica a ingrijirii lui, ci sa aiba in vedere educatia psiho-sociala,
coreland posibilitatile fizice cu cele psihice. Educatia in familie pune bazele dezvoltarii psihice a copilului,
iar educatia sa la nivel psihic trebuie sa urmareasca pas cu pas evolutia fizica, urmarindu-se concomitent
educatia intelectuala, morala in scopul formarii caracterului. Cel mai important rol in evolutia psihica a
copilului il au exemplele pozitive din familie, deoarece la aceasta varsta, rolul exemplului este foarte
important;
De familie depinde dirijarea judicioasa a maturizarii psihice a copilului. Primele impresii despre lume
si viata, despre fenomene din natura si societate, copilul le primeste din familie. Astfel, prin comunicarea
continua cu membrii familiei, el isi insuseste limbajul, care cu timpul devine un puternic instrument al
dezvoltarii sale psihice. Parintii vor fi atenti la felul cum pronunta copiii cuvintele, le vor corecta vorbirea,
le vor imbogati vocabularul, ii vor invata sa se exprime corect si coerent. Insusirea vorbirii de catre copiii
cu cei din jur. Parintii trebuie sa acorde o mare atentie intrebarilor copiilor, semn sigur al dezvoltarii lor
intelectuale, al manifestarii active a setei de cunoastere, al curiozitatii lor cu privire la originea lucrurilor
din jur. In familie copiii isi insusesc primele cunostinte, isi formeaza primele reprezentari si dobandesc
experiente morale. Parintii ii invata de timpuriu pe copii sa inteleaga ce este "bine"si ce este"rau", ce este
"permis"si ce este "interzis". Pentru unele fapte si actiuni, copiii sunt incurajati si laudati, iar pentru altele
sunt dojeniti de catre parinti.
Procesul educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca din familie. Deprinderile
de comportare civilizata, atitudinile copilului fata de altii exprima de fapt atmosfera morala in care el a fost
crescut in familie, sfaturile si indemnurile pe care le-a primit de la parinti, exemplul personal pe care i l-au
dat prin atitudinile si faptele lorde conduita. Unii parinti nu inteleg ca adesea copilul este incorect nu pentru
ca ar vrea sa se abata de la reguli, ci pentru ca nu stie cum trebuie sa se comporte, nu dispune de experienta
morala necesara, nu cunoaste cerintele fata de comportarea lui.
In educarea copiilor, un rol foarte mare il are stabilirea unor relatii juste intre membrii familiei. Ceea
ce trebuie sa caracterizeze relatiile dintre parinti si copii este stima reciproca dintre membrii familiei,
dragostea parinteasca rationala fata de copii,consecventa si unitatea cerintelor pe care le formuleaza parintii
si ceilalti membri ai familiei fata de copii,exemplul personal pe care il dau cei mari prin atitudinile si faptele
lor, incat devin pentru copii un exemplu de urmat. Desigur, parintii isi iubesc copii, le poarta de
grija,muncesc pentru ei si participa la toate bucuriile si supararile lor. Dar aceasta dragoste nu trebuie sa fie
oarba. Parintii care se manifesta astfel fata de copiii lor, ii scutesc de orice efort, le satisfac toate capriciile,
nu se bucura de nici un fel de respect si autoritate in fata acestora.
Experienta educatiei in familie arata ca acolo unde copii sunt scutiti de orice fel de griji si eforturi, ei
devin egoisti, nu-si iubesc cu adevarat parintii, se instraineaza de ei si nu le dau o mana de ajutor atunci
cand se intampla sa treaca prin unele incercari. O problema aparte a educatiei in familie o constituie copilul
unic. Nu e de mirare ca parintii concentreaza toata grija si dragostea asupra singurului lor copil. Dar aceasta
daruire afectiva pe deplin explicabila trebuie totusi supusa unui control rational. Parintii sunt datori sa-i
gaseasca copilului tovarasi de aceeasi varsta cu el. Ei nu trebuie sa-l "acopere", sa-l sileasca sa-si petreaca
timpul numai in preajma lor. A-l priva pe copil de posibilitatea de a se juca cu alti copii, inseamna a-l lipsi
de bucuriile vietii. Nici un copil nu poate sa creasca sanatos, sub aspectul intelectual si moral, daca nu se
dezvolta in colectiv si prin colectivul de copii.
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EDUCAȚIA IN FAMILIE – BAZA UNEI DEZVOLTARI SANATOASE A
COPIILOR ȘI A SUCCESULUI IN VIAȚA
PROF. KUI ANIȘOARA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂNĂTORI
STRUCTURA CRIVEȘTI
Suntem convinși că majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți.Dar, oare, toți
știu cu adevărat de ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel?Care sunt ingredientele care ne asigură
sănătatea și fericirea pe termen lung? Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia și care îi asigură
succesul în viață? Într-o lume preponderent materialistă, cum este cea în care trăim, întrebarea este firească.
Când avem o imagine a unei lumi comprehensibile, o percepem ca pe ceva care are sens, având o
anumită structură şi un anumit nivel de predictibilitate. Când credem că lumea poate fi controlabilă, ne
simţim capabili să răspundem în cea mai mare măsură cerinţelor vieţii, având încredere că, într-un mod sau
altul o să ne descurcăm în circumstanţele date. Semnificaţia pe care o dăm unei situaţii nu afectează numai
modul în care răspundem emoţional acelei situaţii ci afectează şi răspunsul psihologic, de asemenea. Când
avem un puternic simţ al coerenţei, avem tendinţa de a vedea provocările ca oportunităţi, în loc de
ameninţări, fapt care minimizează efectele stresului.
Cercetările lui Antonovski au indicat că, doar la simpla anticipare a unei experienţe pe care o
considerăm pozitivă, sau când ne gândim la ceva care ne facem să ne simţim bine, în organism apar
modificări pozitive.
.Elementele din mediul social care intervin în perioada copilăriei, perioada de „dezvoltare şi
testare” – Familia
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual - estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă. Familia stabileşte regimul de
viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza primele deprinderi de igienă personală
şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă. Tot familia
are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de dezvoltare, la
vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii sunt realmente
preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu corespunde acestui
model ideal.
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În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate insaţiabilă, pun cele mai multe întrebări în perioada
dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe,
răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să
facă lumea din jurul lor comprehensibilă.
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.
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. 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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STUDIU DE SPECIALITATE
GOOD MANNERS - “SEVEN YEARS AT HOME”
PROF. KOLLAT DELIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 BAIA MARE,
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BAIA MARE
Good manners are our business card. The way we behave has a strong influence on our relationship
with our family, friends, colleagues, and ultimately they are responsible whether we have success in life or
not.
Because the first seven years are essential in the formation of the character, the child must be helped
to learn healthy habits and elegant manners. It is the time when the little one learns the principles and values
that he/she will have to live by in life in the most diverse situations. He also discovers how to take care of
the body and his/her things, what it is recommended to eat, how to help parents and how to enjoy the trust
and appreciation of the people they interact with.
The phrase "the seven years at home" is generally used to describe the behavior of a person in a
particular context, but psychologists say that home education defines the good future adult. Every stage in
the child's life is marked by its affective, motor and intellectual development. Even if, apparently, things
happen "by themselves", there are factors that can influence this development on all its levels, and some of
these factors are strictly related to the family environment and the way in which those who come in contact
with the child report to the world around them. The first step in the child's well-being, right after birth, is
to meet his immediate needs. The child cries because he needs something – it is a form of communication
at that age. It is advisable to identify that need and to satisfy it. When we do not meet it, there are frustrations
for both the mother and the child. This satisfaction of the baby's needs, especially by the mother, is the basis
for a good relationship between the two. The baby's needs and the way the mother treats them are very
important in the development of the baby.
Politeness is the mirror of the family. From 3 to 4 years of age, the child learns polite rules at first
through imitation. There are things that are learned by default. For example, if he sees his older brother
giving his seat to an elderly person on the bus, he will learn that is normal. Or if he sees that mother greets
and respects the neighbor next door, he will also learn to be respectful with the others. If the nearby ones
will speak calmly, the child will speak calmly. Generally, the children who scream are the ones whose
families speak in a harsh tone. Also during this period (begining with the age of 3), addressing formulas
are also learned. A child who will be taught from a little age to address in a certain way will hardly be able
to later change those addressing formulas.
Until the age of 6 - 7, a child must have developed - mainly through home education, a certain degree
of autonomy (to dress himself, to wash, to be tidy), a reasonable level of politeness, learned from the rules
followed in the family, the language to enable him to communicate effectively, a degree of emotional
development that will enable him to control his fears and emotions and the ability to socialize.
When we talk about the 7 years at home, we think of the education the child receives from parents,
the formation of the personality and behavior of the child until he goes to school. When we say that a child
has the 7 years at home, we think of a well educated child who knows how to say hello, to say thank you,
please, who behaves well with children of the same age as well as adults.
Education, good manners, moral rules are the key to adapting the child to society. A well mannered
child will do much better in dealing with those around him than one who lacks the 7 years from home. But
the education received in the 7 years at home depends on a number of factors: the affective relationship
between the child and the parents, the specificity of the child's development, the values by which the family
lives and which they can imprint on the child.
Bibliography:
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004
2. Vrăsmaş, Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002
4. Ciofu, Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998
5. www.copii.ro
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Studiu de specialitate
Bunele maniere - 7 ani de acasă
Prof. Kollat Delia
Școala Gimnazială Nr.18 Baia Mare, Liceul cu Program Sportiv Baia Mare
Bunele maniere sunt cartea noastră de vizită. Felul în care ne comportăm are o puternică influență
asupra relațiilor cu familia, prietenii, colegii, și, în cele din urmă, de acest lucru depinde dacă avem sau nu
succes în viață.
Pentru că primii șapte ani sunt esențiali în formarea caracterului său, copilul trebuie ajutat să deprindă
obiceiuri sănătoase și maniere elegante. Acum, micuțul învață care sunt principiile și valorile după care va
trebui să se ghideze în viață, în situații dintre cele mai diverse. Tot acum descoperă cum să aibă grijă de
corpul și de lucrurile lui, ce este recomandat să mănânce, cum să își ajute părinții și cum să se bucure de
încrederea și aprecierea oamenilor cu care interacționează.
Expresia „cei şapte ani de-acasă“ este folosită, în general, pentru a descrie conduita unei persoane
într-un context anume, însă, psihologii spun că educaţia din primii ani de acasă, de care cei mici au parte
în familie, defineşte în bună măsură viitorul adult. Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi
pune amprenta asupra dezvoltării sale afective, motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg
„de la sine”, există factori care pot influenţa această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti
factori ţin strict de mediul familial şi de felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la
lumea din jur. Primul pas în buna dezvoltare a copilului, imediat după naştere, este satisfacerea nevoilor
sale imediate. Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de comunicare la acea vârstă. Este
indicat să se identifice acea nevoie şi să fie satisfăcută. În momentul în care nu o satisfacem, apar frustrările
atât pentru mamă, cât şi pentru copil. Această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în special de către mamă,
constituie baza unei bune relaţii ulterioare între cei doi. Nevoile bebeluşului şi felul în care mama le tratează
sunt foarte importante în dezvoltarea copilului.
Politeţea este oglinda familiei. De pe la 3 - 4 ani copilul învaţă, la început prin imitaţie, reguli de
politeţe. Sunt lucruri care se învaţă implicit. Spre exemplu, dacă îşi va vedea fratele mai mare că în autobuz
îşi cedează locul unei persoane în vârstă, va învăţa că aşa este normal. Sau dacă va vedea că mama o salută
şi o respectă pe vecina de alături, va învăţa şi el să fie respectuos cu ceilalţi. Dacă cei din apropiere vor
vorbi pe un ton calm, şi copilul va vorbi calm. În general, copiii care ţipă sunt cei în ale căror familii se
vorbeşte pe un ton răstit. Tot în această perioadă (începând cu 3 ani), se învaţă şi formulele de adresare. Un
copil care va fi învăţat de mic să se adreseze într-un anumit fel, cu greu va reuşi să schimbe, mai târziu,
acele formule de adresare. Sunt mulţi copii care ajung chiar şi în gimnaziu fără a putea să se adreseze
profesorilor cu «dumneavoastră», tocmai pentru că, în familie, a fost învăţat să spună tuturor «tu».
Până la 6 - 7 ani, un copil trebuie să aibă dezvoltate - în principal prin educaţia primită acasă, un
anumit grad de autonomie (să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat), un nivel rezonabil de politeţe,
învăţată din regulile impuse de familie, un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient, un grad
de dezvoltare emoţională care să-i dea posibilitatea de a-şi controla fricile şi emoţiile şi capacitatea de
relaţionare socială.
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
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 7 ani de
acasă. Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi,
specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului.
Bibliografie:
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2. Vrăsmaş, Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002
4. Ciofu, Carmen, Interacţiunea părinţi-copii, Editura Medicală Amaltea, 1998
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,,CEI SAPTE ANI DE ACASA. EDUCATIA IN FAMILIE!”
PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR KORNYA ERIKA ILDIKO
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 TĂRIAN
Din punct de vedere etimologic, conceptul de educaţie îşi are originile în rădăcinile latineşti ,,educoeducare”(a creşte, a îngriji, a cultiva – plante sau animale, adică fiinţe), respectiv,,educo- educere”,etimon
care sugerează mai accentuat ideea de acţiune ,,asupra’’ altuia, de transformare dirijată a personalităţii
umane (a duce,a con-duce, a scoate din,a înălţa).
Familia este elementul constitutiv primar al societăţii, îndeplinind în acest context funcţii multiple:
biologice, psihologice,economice,culturale, educative etc. Familia reprezintă un factor şi un mediu
educaţional fundamental în devenirea fiinţei umane.
Familia reprezintă mediul natural al copilului, mediul cel mai apropiat şi adecvat de structurare
intelectuală, afectivă şi volitivă a personalităţii copilului. Familia exercită atât acţiune educativă explicită,
prin informaţii,reguli de conduită, diverse forme ale aprobării şi dezaprobării, cât şi influenţe educative
implicite, concretizate în modelul oferit de părinţi, în raporturile interpersonale.
Mediul/climatul familial este conturat de multitudinea relaţiilor care se stabilesc între membrii
familiei şi sistemul de valori prin care aceştia le promovează. Membrii familiei ( părinţi, bunici,fraţi) oferă,
prin însăşi existenţa lor, modele de comportament care vor fi asimilate de copii prin imitaţie.
În familie se realizează treptat, procesul de dobândire a identităţii personale prin şiruri de identificări
succesive. Identificările familiale au un rol foarte important în constituirea personalităţii. Imaginea de sine
–la vârstele antepreşcolarităţii şi preşcolarităţii, vârsta celor ,,7ani de-acasă”- nu este altceva decât o copie
fidelă a imaginii pe care i-o propun ceilalţi despre sine: sunt drăguţă/frumos ca mama /tata, sunt harnică/
harnic ca şi mama/ tata etc.
Astfel, stilurile parentale sunt foarte importante în constituirea personalităţii copilului. Părinţii pot fi
calmi sau irascibili, permisivi/ indulgenţi, restrictivi/ punitive. Stilul parental influenţează gradul de reţinere
sau agresivitate a copilului, comportamentul său prosocial, facilitează sau perturbă elaborarea imaginii de
sine, poate favoriza sau întârzia elaborarea valorilor morale sau dezvoltarea competenţei sociale. Oricare
dintre membrii familiei îşi poate exercita atribuţiile educative, în funcţie de experienţa sa, de posbilităţi, de
concepţia despre educaţie, de locul pe care îl ocupă în structura familiei, de autoritatea pe care o are,etc.
Autoritatea părinţilor este expresia manifestărilor atitudinale pe care părinţii le promoveză în relaţiile cu
copiii, conferindu-le acel ascendant generator de stimă, respect, admiraţie indispensabil realizării acţiunilor
educative.
Autoritatea parentală este expresia întregului comportament al părinţilor, comportament manifestat
în familie şi în afara ei.
Având în vedere rolul fundamental al familiei în dezvoltarea personalităţii copiilor, C.Cucoş
subliniează faptul că ,,la ora actuală multe familii au nevoie de o educaţie solidă dată fiind starea precară
din punct de vedere material şi spiritual”(2002, p 49).

1554

CUM SĂ CREȘTEM UN COPIL BUN ȘI GENEROS?
PROF. ÎNV. PRIMAR KORTNER TILORE
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 LUGOJ, JUD. TIMIȘ
Majoritatea părinților își doresc să crească copii sănătoși și fericiți. Dar, oare, toți știu cu adevărat de
ce are nevoie copilul lor pentru a crește astfel? Care sunt ingredientele care ne asigură sănătatea și fericirea
pe termen lung? Care sunt acele atu-uri pe care i le poate da familia și care îi asigură succesul în viață? Întro lume preponderent materialistă, cum este cea în care trăim, întrebarea este firească.
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale și
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele
despre natură, societate, deprinderile alimentare şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau
obişnuinţele de comportament, copiii le datorează educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia
este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. În ce priveşte dezvoltarea fizică a
copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana, îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de
pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, odihnă, mişcare şi să le supravegheze
şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului. Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice
a copilului, prin asigurarea unor activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber. Dezvoltarea
motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a emisferelor cerebrale,
fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.
Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de
dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Există situaţii când părinţii fie nu au
mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de
toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele
mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii) şi se mulţumesc doar să dea bani pentru
rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de timp, superficialitate etc.).
Ce se întâmplă dacă, din grijă excesivă sau lipsă de preocupare, copilul nu este încurajat sau chiar
este împiedicat să facă mişcare şi să îşi dezvolte tonusul muscular şi motricitatea? În dezvoltarea fizică (şi
nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi pot apărea chiar boli. Creşte riscul
accidentelor grave, pentru că organismul copilului obligat la o viaţă sedentară se comportă, în cazul unei
căzături de exemplu, precum cel al unei persoane vârstnice.
În ceea ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care îşi
însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca
depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului
şi aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.). Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea.
Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.
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Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate insaţiabilă, pun cele mai multe întrebări în perioada
dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe
răspunzând, cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să
facă lumea din jurul lor comprehensibilă.
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea.
În primii ani de viaţă, copilul continuă să asimileze informaţii la întâmplare, ca un burete, dar fără a
avea discernământul şi orientarea pe care ar trebui să i-o dea părinţii – lumea din jurul lui îi oferă informaţii
contradictorii, devenind greu de înţeles şi, uneori, ameninţătoare. Copilul creşte ca o buruiană, procesele
lui de gândire sunt haotice şi apelează la instinctele primare de supravieţuire, pentru a se descurca şi a face
faţă cerinţelor. Apoi, treptat, curiozitatea naturală dispare. Copiii care cresc astfel, unii foarte inteligenţi,
pot uneori face faţă cu brio în primii ani de şcoală cerinţelor, dar, pe măsură ce cresc şi asimilarea
cunoştinţelor cere din ce în ce mai mult interes şi motivaţie şi procese de gândire sistematizate, elaborate,
aceşti copii nu mai fac faţă şi încep să apară probleme, inclusiv de sănătate – depresii, boli cauzate de stress.
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, 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 rând, părinţii şi ceilalţi membri ai familiei (extinse) le oferă.
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 copleşit de anxietate 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. Putem spune că pierde startul corect în viaţă şi cu greu va putea recupera acest
handicap.
Pe măsură ce copiii cresc, lecţiile emoţionale pentru care sunt pregătiţi 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.
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
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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.
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. 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.
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 celorlaltor 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 din cauza presiunilor economice, evoluţiei
tehnologiei cât şi a modelelor sociale pe care le-am creat, din ce în ce mai mulţi părinţi „rămân corigenţi”
la capitolul dezvoltării armonioase a copiilor, transferând apoi această responsabilitate, uneori în întregime,
sistemului educativ – grădiniţei, şcolii.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA, TEMELIA VIEȚII
PROF. ÎNV. PRIMAR: KOTELES IONELA RAMONA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ″ SUCEAVA
Cei șapte ani de acasă s-au transformat, în învățământul actual, în cei 6 ani. Dar ce trebuie să știe un
copil de 6-7 ani? Părinții fac tot posibilul să le ofere tot ceea ce este mai bun, bunicii își dau și ei cu părerea
din când în când. Însă achizițiile fundamentale sunt cele mai importante. Și aici ne putem referi la gradul
de autonomie în care copilul trebuie să știe să se îmbrace singur, să se spele, să fie ordonat, reguli de politețe,
un limbaj dezvoltat care să-i permită să comunice eficient și mai ales trebuie să amintim gradul de
dezvoltare emoțională, care să-i dea posibilitatea de a-și controla fricile și emoțiile, precum și capacitatea
de relaționare socială.
Copiii sunt mult mai impresionabili și mai sensibili decât adulții. Ei pot fi copleșiți de emoții. E
normal. Rolul adultului este de a stabili o legătură cu copilul pentru a-l putea asculta, susține și educa atunci
când se simte depășit de situație, copleșit.
Recunoaşterea greşelilor: „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „Te rog”, o expresie manierată. Folosirea
cuvintelor ,,magice” cum spun unii sunt ideale atunci când copilul le aude de la cei din jur sau din familie.
Pentru a le folosi, un copil are nevoie să le audă şi de la adulți. În general părintele este oglinda copilului
său. Astfel, va învăţa că recunoaşterea greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de
slăbiciune, ci de respect şi demnitate. În creșterea unui copil trebuie să avem tact și toleranță. De asemenea
nu trebuie să lipsească perseverenţa și exemplul personal, iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea
roadele mult aşteptate. Gradinița, școala sau oricare altă instituție nu va putea niciodată substitui valoarea
celor 7 ani de acasă, acestea doar o pot perpetua.
Momentul în care copilul se abate de la regulile de conduită prestabilite de normele societății, nu
copilul este învinuit direct, ci părinții săi, care nu au știut să îi ofere educația celor 7 ani de acasă. În ciuda
programului încărcat, aceștia trebuie să găsească timp să îl învețe pe copil lecțiile esențiale despre
disciplină, valori și principii, pentru a se dezvolta frumos. Așadar efortul familiei este esențial în educarea
copilului, în vederea adaptării optime la mediul social, în menținerea sănătății mentale și emoționale, în
dezvoltarea și menținerea stării de bine.
Când intră în școală copilul va adăuga bagajului său de cunoștințe, deprinderi și abilități, care vor
face din el omul capabil să ducă o viață independentă. Momentul intrării la școală, când lucrurile devin
serioase, este pragul evaluării, când copilul trebuie să aibă întreg bagajul de cunoștințe necesar pentru a
interacționa bine cu cei din jur. În trecut, în cei 7 ani se "predau" lecții grele de educație care pregateau
copilul pentru acel prag de desprindere. Multe energii, timp, nervi și frustrări copilărești se derulau...părinții
țineau mult la acea educație, copiii erau mai docili și o acceptau de voie de nevoie. Astăzi, 7 ani de acasă
simbolizează un anumit standard, minim, dar cumva obligatoriu, în care trebuie să se încadreze copiii noștri.
E drept, și părinții s-au adaptat astăzi. Mulți au renunțat la anumite standarde de voie sau de nevoie, odată
cu lipsa timpului și oboseala, dar a rămas așa, o umbră ca o filă din trecut, de ce să nu recunoaștem, un fel
de termen de comparație.
Cert este că educația trebuie să existe, doar că fiecare copil are ritmul său de evoluție. Așa că la 7 ani
unii copii sunt destul de serioși, respectă regulile, se adaptează sistemului școlar, iar alții...mai puțin.
Învățarea este un proces treptat. Educația copilului are la bază o serie de reguli care formează ansamblul
educațional. Fie că este vorba despre viața de acasă, fie că vorbim despre educația de la grădiniță sau școală,
copilul trebuie învățat să înțeleagă și să respecte regulilele de comportament sau de interdicțiile pe care i le
stabilesc părinții sau educatorii.
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Cei 7 ani de acasă vor rămâne temelia vieții pe care un copil va clădi mai apoi etaje, cucerind astfel
lumea și devenind adultul puternic, sigur pe el, model pentru proprii copii.
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EDUCAŢIA –OGLINDA FAMILIEI
PROFESOR FLORENTINA KOUTOULIAS
COLEGIUL NAŢIONAL “NICOLAE GRIGORESCU” - CÂMPINA
Educaţia şi familia sunt două concepte foarte complexe între care există legături foarte strânse.
Pentru a observa relaţiile care se stabilesc între cele două concepte, vom porni de la definirea
acestora.
În Dicţionarul de drept civil familia “constituie unul dintre tipurile principale de comunitate umană,
alcătuind celula de bază a societăţii.”
În DEX educaţia este definită ca “fenomen social fundamental de transmitere a experienţei de viaţă
a generaţiilor adulte şi a culturii către generaţiile de copii şi tineri, abilităţi pentru integrarea lor în
societate”.
Familia, ca mediu social, reprezintă locul în care copilul este îngrijit, educat. Astfel, educaţia în
familie o precedă pe cea instituţională.
În primii ani de viaţă copilul este dependent de părinţi, aceştia preocupându-se nu numai de latura
fizică a dezvoltării lui, ci şi de educaţia psiho-socială. Educaţia în familie reprezintă punctulul de plecare
pentru dezvoltarea psihică a copilului, educaţia sa pas cu pas urmărind concomitent educaţia intelectuală şi
morală în scopul formării caracterului.
Prin urmare, un rol important în evoluţia psihică a copilului îl au exemplele pozitive din familie,
deoarece la această vârstă, rolul exemplului este foarte important. Prin comunicarea cu familia copilul îşi
însuşeşte limbajul, principalul instrument al dezvoltării sale psihice. Părinţii trebuie să acorde o mare atenţie
întrebărilor puse de copil deoarece acestea constituie un semn al dezvoltării lui intelectuale, a setei de
cunoaştere, a curiozităţii acestuia.
În familie, copiii învaţă ceea ce este bine şi ceea ce este rău, sunt încurajaţi, lăudaţi sau dojeniţi.
Procesul educaţiei unui copil începe în familie, dar este de lungă durată.Deprinderile de
comportament civilizat, atitudinea faţă de cei din jur exprimă atmosfera în care a fost crescut, sfaturile pe
care le-a primit, dar şi exemplul personal pe care I l-au oferit cei din familie.
În educarea copiilor un loc foarte important trebuie să-l ocupe stabilirea unor relaţii corecte între
membrii familiei. Aceştia trebuie să se stimeze reciproc, iar dragostea părintească trebuie să fie raţională,
consecventă.
Studiile de specialitate arată că acolo unde copiii sunt scutiţi de orice fel de griji, de efort, devin
egoişti, nu-şi iubesc cu adevărat părinţii, se înstrăinează de aceştia de multe ori atunci când trebuie să le
ofere ajutor.
Educaţia în familie, realizată la început prin modele, apoi prin cuvânt, reprezintă “cei şapte ani de
acasă” cu care porneşte la drum fiecare copil.
Aşadar, o educaţie bună, dar mai ales corectă, riguroasă, are un rol important în formarea unui copil,
adolescent, adult echilibrat, capabil să facă faţă cu success tuturor provocărilor pe care viaţa i le oferă în
fiecare zi.

1560

CEI 7 ANI DE-ACASĂ
PROF. KOVACS-INDREI ROXANA
”Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat.” (B.F. SKINNER)
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 fiziologice și sociale,
sunt împlinite etapele întregului său ciclu de creștere .
Părintii sunt primii educatori din viața copilului, educația primită de acesta până la șapte ani, fiind
determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară, fiind, în primul rând, cadrul existenței biofizice al dezvoltării
copilului, principalul obiectiv al familiei trebuie să fie, păstrarea sănătății, creșterea normală și călirea
organismului. Un anumit regim igienico-sanitar necesar dezvoltarii fizice armonioase, înseamnă asigurarea
unui program zilnic care trebuie să respecte orele de somn, activitate ,joc, plimbare, masă. Dar copilul nu
are nevoie numai de adăpost, hrană și haine, familia și căminul reprezintă pentru copil și “școala primilor
ani ” în care se pun bazele viitoarei sale conștiințe, ale tuturor trăsăturilor care îl vor defini ca om întreg, ca
persoană cu statut social .
Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, furnizându-i primele repere de orientare în
lume, primele informații și învățături despre lucrurile și fenomenele din natură și din societate, primele
sfaturi, norme și reguli de conduită. Creșterea și educarea copilului, ceea ce înseamnă “bun ” pentru el, se
află într-o dinamică permanentă de la o cultură la alta, de la o perioadă la alta. Părinții trebuie să devină
conștienți de influența pe care o exercită în viața copilului, să cunoască că educația dată propriului copil
este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de celelalte, iar copilul trebuie pregătit
corespunzător.
Pentru copil, părintele este Dumnezeu, este tot universul lui, modelul pe care îl urmează. De aceea
părintele trebuie să fie foarte atent la comportamentul lui, la relațiile pe care le are cu partenerul de viață și
cu cei din jur. Trebuie să existe o armonie și o atmosferă caldă în familie, plină de veselie, înțelegere și
iubire, toate acestea fiind primordiale pentru o bună dezvoltare a copilului, atât fizică, cât și emoțională.
Climatul din familie influențează personalitatea copilului, oferindu-I zestrea de echilibru relațional și
adaptiv. Acest climat din familie, se impune ca un filtru între influențele educative exercitate de părinți și
achizițiile psihico-comportamentale, realizate la nivelul personalității copilului. Toate frământările,
preocupările, ambițiile părinților îl strivesc pe copil într-un mediu familial dizarmonic, este dificil pentru
el ca să-și găsească unitatea interioară.
Începând cu primii ani de viață, copilul preia de la părinți gesturi, atitudini, limbajul ,exemple de
comportament pozitive ca : sârguința, cinstea, politețea, sociabilitatea, inițiative creatoare, dispoziția de
colaborare. Toate acestea cer calm, înțelegere, răbdare, dragoste față de copil. Nu frica, nu teama trebuie
să-l determine pe copil să facă fapte bune. Pentru a descoperi binele trebuie să existe un cod de conduită
bazat pe egală respectare atât de copil cât și de părinți. Dragostea de “bine ”, de adevăr, are nevoie mai ales
de acțiune, de descoperire a virtuților de către copil.
Cultivarea dragosteai făță de frumos se realizează tot în familie prin pregătirea bunului gust al
copilului față de ținuta și locuința sa, precum și de frumusețea în comportament și relație cu cei din jur.
Componența afectivă, comunicarea și jocul cu copilul au un rol esențial în relația părinte-copil. Încă
de la primele cuvinte, propoziții, copilul simte nevoia să transmită părinților întâmplările din viața lui. Dacă
părintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit și va evita să-l asculte pe copil, acesta va căuta răspunsurile în
altă parte sau nu v-a căuta deloc, firul comunicărilor rupându-se. Numai fiind aproape de sufletul copilului,
luând parte la preocupările lui, părintele devine sfătuitorul, punctual de rezistență și încredere al copilului.
Succesul relației părinte-copil depinde de dragostea părintească, de iubirea necondiționată care presupune
afecțiune, înțelegere, asigurarea unor raporturi relaționale, juste și echilibrate. Când copilul este iubit este
mai ușor de disciplinat, de modelat. Fără iubire, copilul va muri din punct de vedere emoțional, apărând
tulburări caracteriale în dezvoltarea personalității. Mângâierile, cuvintele de încurajare, lauda, blândețea,
atmosfera afectuoasă arată iubirea. Cu cât legătura emoțională dintre părinte și copil este mai puternică, cu
atât posibilitatea unui comportament delicvent este mai scăzută.
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Rolul părintelui în existența copilului este fundamental, dar numai în măsura în care el găsește forța,
secretul de a crește un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat. Strategiile educative ale familiei,
determină în mare măsură personalitatea precum și rezultatele școlare ale copiilor. Părinții sunt cheia
capacității copiilor de a învăța și de a reuși în viață. Se spune, că profesia de părinte este una din cele mai
vechi profesii care se practică de toți membrii comunității, însă puțini sunt cei care se străduiesc s-o învețe
sistematic. Cel mai frumos dar pe care îl oferă părinții copiilor, este propria sănătate emoțională, fizică,
spirituală, intelectuală.
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FAMILIA, ŞCOALA, COMUNITATEA - PARTENERI ÎN EDUCAŢIE
PROF. INV. PRIMAR, LAMBRU VIORICA
SCOALA GIMNAZIALA MOVILA BANULUI
JUDETUL BUZAU
Informarea și 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 si părinţi; profesorii trebuie să primească o
pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenta lor în această 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 asistenta necesară.
Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes
la şcoală şi, mai târziu, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii si ceilalţi membri ai comunităţii se consideră
unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe sa
funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţiala în organizarea şcolii 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.
Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de reînnoire a
cunoştinţelor, deprinderilor si valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia
părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente si Şcoala este un mediu social organizatoric în care
universul copilului se extinde depăşind constrângerea dependenţei materne.Educaţia este cea care
desăvârşeşte fiinţa umană, educaţie pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate.
Relaţia şcoală-familie-comunitate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu ceilalţi.
Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine
de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această acţiune.
Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în formarea la copii a
conduitei favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, fizic şi socio-moral am urmărit
implicarea familiei şi a comunităţii printr-un parteneriat. Familia reprezintă elementul cheie în socializarea
copilului cu ceilalţi copii din clasă fiind consultată cu privire la activităţile educative( extracurriculare) şi
cu privire la activităţile opţionale pe care doresc să le desfăşoare copiii (literatură pentru copii).
În baza cercetărilor făcute în şcolile din S.U.A. şi în în unele ţări din Europa, a reieşit faptul că, atunci
când şcolile, familiile şi comunitatile colaborează ca parteneri, beneficiarii acestei colaborări sunt elevii.
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 si climatul şcolar;
-Îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor;
-Dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor;
-Facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii;
-Oferă servicii şi suport familiilor;
-Creează o atmosfera mai sigura în şcoală;
-Ajută la managementul şcolii.
Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să obţina rezultate
foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să paşească pe treptele superioare ale
invaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi.
Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se considera parteneri in educaţie, in jurul elevilor
se formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele
reprezintă o componentă esenţială in organizarea si desfaşurarea activităţii în şcoală şi in clasele de elevi.
Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice.
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Istoria societaţii româneşti cunoaşte o lungă perioadă in care familia deţinea, aproape exclusiv rolul
de educator social al copilului. Complexitatea sporită a societaţii actuale a dus la diferenţierea factorului
educativ, la specializarea lor. S-ar putea crede că această specializare avea drept rezultat, automat,
dezvoltarea armonioasă a copilului, indiferent de intersectarea acţiunilor si măsurilor luate.
Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, in primul rând prin caracterul său. După cum un tâmplar nu
lucrează in acelaşi mod şi bradul si stejarul, tot aşa şi noi trebuie să ţinem cont de,,lemnul” fiului sau fiicei
noastre, elevului sau elevei noastre, adică de elasticitatea şi rezistenţa,,capitalului său biopsihic” pentru a
şti ce putem face din el fără prea multe riscuri. In ziua de azi educaţia este un fenomen social de transmitere
a experienţei de viaţă a generaţiilor adulte şi a culturii, către generaţiile de copii şi tineri, in scopul pregătirii
lor pentru integrarea in societate. Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia, biserica s.a.m.d.,
totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar in primul rând si în cea mai mare măsura – oamenii. Între
acestia primul loc il ocupă părinţii si educatorii. Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia
organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv care contribuie pentru formarea unui om apt capabil
sa participe la dezvoltareasocietăţii, să ia parte activă la viata, să fie pregătit pentru muncă. Menirea şcolii
este nu numai de a inzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om.
Ajungem şi la un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este familia. Familia exercită o
influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni educative pe care copilul le primeşte sunt cele
din familie. In familie se conturează caractere.Atât părinţii cât si educatorii in timpul procesului de
invatământ trebuie să intervină in numeroase situaţii pentru a corecta comportamentul copilului. Odată
copilul ajuns la vârsta preşcolară familia imparte intr-o bună măsură sarcina educării lui cu dascălii si
pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze
golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat pană la această vârstă şi să-l ajute pe copil, în
înţelegerea şi lămurirea unor probleme aşa-zis ,,delicate ”, cum sunt cele legate de sentimentul de dragoste,
de viaţa sexuală, etc. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi din şcoala este nu numai recomandabilă
ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii evoluează, părinţii au de infruntat alte şi alte
probleme care se ivesc la o altă categorie de vârstă şi care se repetă la generaţiile următoare.
Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, ele asigură întro mare măsură bună integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială.
Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor şi
continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor. Cercetările confirmă că indiferent de
mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor,
rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon
şcolar .Iată câteva principii ale colaborării familie şcoală:
- Copiii să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie şcoala, centrată pe învăţare;
- Să ofere tuturor parinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale copiilor
lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală,
- Colaborarea familie şcoala să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi, drept cadru de
sărbatorire a realizarilor, a performanţelor deosebite,
- Relaţia dintre cele doua instituţii atât de importante să constituie fundamentul restructurării
educaţionale şi al reinnoirii comunităţii;
- Eficienţa profesională a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului personal al şcolii să
fie maximizată prin dezvoltarea unor abilitaţi concrete, esenţiale, conexiuni cu părintii şi comunitatea.
Scopurile aferente acestor principii ar fi:
- Să ajutăm şcolile sa privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi nu ca pe un ultim
refugiu, în promovarea învăţării şi dezvoltării.
- Să stabilim colaborarea şcoală – familie la nivel naţional, ca pe un standard al politicilor şi
practicilor educaţionale.
Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în educaţie,
în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct.
Parteneriatele reprezintă o componentă esenţiala în organizarea şi desfăşurarea activităţii în şcoală şi în
clasele de elevi. În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultaţi de ordin comportamental, intalnite atat la
părinţi, cât şi la profesori şi la conducerea şcolii, sau de ordin material; relaţia respectivă cere un surplus de
efort din punct de vedere material şi de timp. Aceste dificultaţi pot apărea din părerile divergente privind
responsabilitatea statului şi a familiei cu referire la educaţia copiilor, libertatea de alegere a şcolii, de către
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parinţi, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, randamentul pedagogic şi datoria
parentală, participarea la gestionarea şi procesul decizional din şcoală.
În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă un element esenţial
in cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, cu alte cuvinte competenţa, servirea
clienţilor, un cod de etică profesională.
Din această perspectivă, se pune întrebarea: ce caştigă profesorul într-o cooperare cu familia? Se
apreciază ca acest câştig poate fi un statut revalorizator in ochii societaţii; cooperarea cu familia poate fi un
test profesional şi poate fi considerat ca făcând parte din datoria profesională a profesorului deoarece:
 Părinţii sunt clienţi ai şcolii; eficacitatea învăţamântului evaluată la şcoală şi profesori poate fi
ameliorată prin cooperare între şcoală şi familie;
 Părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor lor si pot evalua cu exigenţă rezultatele
activităţii şcolare.
Educaţia răspunde atât cererii sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. Presupune eliberare
de energiilor lăuntrice, prin implinirea armonioasă şi creatoare, a insecuritaţii, inferioritaţii şi dependenţei
pe care le poate simţi fiinţa umană într-o societate aflată într-o schimbare rapidă.

2001
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CEI 7 ANI DE ACASĂ
,,DIN SUFLET, PENTRU MAMA!’’
EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
ED. LASLĂU ANA-MARIA
A.S.Makarenko spune foarte frumos: ,,Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei.
Părinţii o conduc şi răspund de ea în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor."
După cum multe studii de specialitate au spus şi au demonstrat, educaţia începe de la naştere şi se
continuă pe tot parcursul vieţii.
Mama este primul învăţăcel al copilului, de asemenea familia reprezintă primul mediu al educaţiei,
aici cel mic învaţă lucruri importante, elementare, lucruri esenţiale, ce din punctul meu de vedere îi definesc
viitorul. Primele impresii despre viaţă,despre lumea înconjurătoare,despre relaţii, cel mic le primeşte din
familie. Educaţia din familie o precede pe cea din instituţiile educaţionale.
În familie se pun bazele educaţiei şi mai ales bazele dezvoltarii psihice a copilului, educaţia la nivel
psihic trebuie să urmărească pas cu pas evoluţia fizică,urmărindu-se concomitent educaţia intelectuală,
morală in scopul formării caracterului. Cel mai important rol in evoluţia psihică a copilului îl au exemplele
pozitive din familie, deoarece la această vârstă,rolul exemplului este foarte important. Expresia ,,Cei 7 ani
de acasa" defineşte comportamentul unei persoane, atitudinea acesteia faţă de cei din jur, faţă de regulile
societăţii. Foarte important este ca cel mic să înveţe încă de timpuriu ingrediente esenţiale pentru un
compotament civilizat,ingrediente esenţiale celor 7 ani de acasă : cum să salute, cum să se comporte cu cei
dragi,cum să se comporte în public, să folosească formulele magice de politeţe, manierele la masă, cum să
îşi recunoască propriile greşeli şi mai ales să îi înveţe că e normal să mai greşim din când în când! Toate
acestea necesită exersare,necesită timp, dar realizate şi conştientizate de timpuriu vor duce la succes!
Consider că baza educaţiei este reprezentată de familie, tocmai de aici şi ,,Cei 7 ani de acasă", nici
creşa,nici grădiniţa nici o altă instituţie educaţională nu poate înlocui acest element esenţial al educaţiei şi
nu va putea substitui valoarea celor 7 ani de acasă.
BIBLIOGRAFIE:
https://surorileprovidentei.ro
https://sites.google.com/site/roluleducatiei
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EDUCAȚIA COPIILOR ÎN PANDEMIE: ȘCOALA ON-LINE ȘI ROLUL
FAMILIEI
-STUDIU DE SPECIALITATEPROF. ÎNV. PRIMAR LĂȚA VIORICA ANGELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCAEȘTI
DIRECTOR ADJ. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRALOȘTIȚA
Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece online, iar angajații sunt
încurajați să lucreze de acasă (telemuncă). E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și
profesori, privind cu îngrijorare procesul instructive-educativ și eficiența acestuia într-un astfel de context.
În această situație se conturează întrebarea: care este și cum se modifică rolul familiei și al școlii?
Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot
constitui oportunități de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru consolidarea viitorului
copiilor.
Modul în care se schimbă școala și educația în România este un subiect important pentru toți
specialiștii, așa că m-am gândit să vă prezint o modalitate care v-ar putea ajuta să faceți tranziția mai ușoară
la educația on-line, de acasă. Vom discuta despre cum arată relația familie-școală, cum pot fi copiii susținuți
în dezvoltarea lor educațională, afectată de pandemie și ce pot face părinții pentru a gestiona cu bine
perioada.
Ce probleme apar odată cu trecerea la școala online?
Un studiu Unesco Education Centre, specializat pe cercetarea educațională, sugerează că problemele
familiilor sunt legate de așteptările nerealiste, dar și de lipsa tehnologiilor necesare pentru învățarea online,
mai ales când și părinții au nevoie de acces la ele pentru a lucra de acasă.
Universitatea din Michigan a publicat recent rezultatele unui studiu privind provocările părinților cu
școala online acasă, în timpul pandemiei:
Aproape 50% se simt copleșiți de responsabilitatea de a educa copiii acasă; 1 din 4 părinți simte că
nu are resursele necesare să asigure educația copilului acasă; 24% au spus că au un copil anxios și speriat,
iar 30%, că este nervos și tensionat ; 71% au primit ajutor din partea școlii.
„Distanțarea și statul acasă au deconectat milioane de copii de educația tradițională și au lăsat puțin
timp părinților să se pregătească pentru a susține educația copiilor lor acasă”, a declarat autoarea studiului.
Copiii resimt în mod diferit schimbarea în online. Printre cele mai mari provocări pe care le întâmpină
se numără:
• Scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre profesor-elev sau dintre elevi;
• Pot dezvolta un program neregulat de odihnă;
• Trebuie să învețe să utilizeze tehnologia nu doar pentru distracție, ci pentru studio;
• Evaluarea online poate fi subiectivă, cum arată și acest articol;
• Sunt distrași și nu pot să se concentreze la fel de bine ca la școală;
• Sunt izolați de colegi și de prieteni;
• Nu mai fac activitate fizică și nici activități sociale;
• Au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite.
Așa cum descrie și raportul UNICEF privind Crearea unor sisteme de educație reziliente în contextul
pandemiei, închiderea școlilor la nivel global a afectat aproape 50 de milioane de copii, de la preșcolari la
liceeni.
Şcolile nu sunt doar un loc pentru educaţie academică, ci şi pentru învăţarea abilităților sociale şi
emoţionale, interacţiune şi sprijin social. Închiderea şcolilor nu numai că a perturbat procesul de educaţie a
copiilor, ci şi accesul la mese oferite în cadrul școlii, sprijin pentru bunăstare şi referire la servicii medicale
şi sociale de bază. ( raportul UNICEF)
Pentru că aceștia se află în proces de formare și funcționează diferit, au nevoie de sprijin, de
comunicare și de susținere din partea familiei și a școlii ca parteneri în educația lor. Dar provocările sunt
semnificative pentru toți: familii, profesori, comunități.
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Dacă nu se va face faţă acestei provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, comunităților
și societăților la un nivel mai larg se va resimți pe tot parcursul vieții, atât din punct de vedere social, cât şi
economic.
Chiar dacă nu este prima situație în care educația trece în digital, problemele cu care încă se confruntă
cadrele didactice încă trebuie gestionate:
• Lipsa metodologiilor în situații de urgență precum pandemia;
• Lipsa infrastructurii pentru a facilita predarea online (tehnologii);
• Lipsa de experiență cu metodele de lucru online și cu pedagogia digital;
• Schimbarea mediului de predare și adaptarea la predarea experiențială;
• Schimbarea programului de ore.
Cu toate acestea, pas cu pas, se construiesc noi programe și metodologii de educație, transformând
criza într-o oportunitate de creștere și adaptare la nevoile elevilor, ale profesorilor și ale părinților.
Dacă mulți părinți sunt stresați și nu fac față pentru că fie nu au cu cine lăsa copii acasă în timpul
jobului, fie lucrează de acasă și nu pot supraveghea copiii în același timp, profesorii încă se adaptează la
pedagogia digitală și învață, la fel ca elevii, principiile învățării online.
Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții resimte
acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie ajutat și încurajat
pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv.
Acest aspect relațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin:
• Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți acasă,
pasiuni, nevoi particulare);
• Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți);
• Evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia;
• Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului;
• Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului;
• Implicarea în activități organizate de școală și comunitate ;
• Asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online;
• Solicitarea ajutorului când este nevoie;
• Participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala;
• Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev (părinți) și cunoașterea elevului în mediul său
familial (profesori);
• Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (ateliere
digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni).
Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-profesor (lipsa de comunicare, percepții diferite,
monopol asupra deciziilor luate cu privire la educație), criza poate fi o oportunitate pentru o transformare
pozitivă foarte interesantă.
Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: de
autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență.
Cheia nu e să facem mai mult, ci să facem ce putem, cu îngăduință și ajutor. Reușim împreună!
Nu există proces educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate. De aceea, este atât de
important să existe o comunitate unită, în care fiecare membru contribuie cu resurse, dar și cu compasiune,
pentru același scop: binele și implicit educația copiilor pentru integrarea acestora cu success într-o societate
aflată într-un ritm accelerant al schimbărilor.
Webografie:
• https://www.unicef.org/romania/media/2836/file/Crearea%20unor%20sisteme%20de%20educa
%C5%A3ie%20reziliente%20%C3%AEn%20contextul%20pandemiei%20de%20COVID-19.
• https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/pandemia-de-covid-19-aduce-lasuprafa%C8%9B%C4%83-o-alt%C4%83-urgen%C8%9B%C4%83-na%C8%9Bional%C4%83
• https://www.logiscool.com/ro/blog/ghid/educatia-copiilor
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CEI 7 ANI DE ACASA: NORME SI VALORI ESENTIALE PENTRU
SUCCESUL VIITORULUI COPILULUI
AUTOR: PROF. INVAȚAMANT PRIMAR: LĂUTARU ELENA MARGARETA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 RM. VÂLCEA
Este adevărat că nu prea mai există cei 7 ani de-acasa, deoarece copiii sunt inclusi în diverse forme
educationale inca de la varste mult mai fragede, ramane ideea de la baza acestei expresii: normele de
conduita se invata din familie. Scoala si alte medii educationale nu pot ulterior decat sa confirme si sa
consolideze normele deja deprinse din familie.
Iata ce reprezinta cei 7 ani de acasa ca baza de educatie pentru un copil.
Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate.
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală,
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.
Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor: la restaurant. În primul dintre ele,
copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp, mânuieşte cu dexteritate şi
cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului pentru orice serviciu şi
contribuie în mod adecvat la conversaţie. În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica
ambientală a restaurantului, aleargă prin sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi
paharul cu vin al mamei, îi pune piedică chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele.
Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”. Între aceste două improbabile extreme
are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut
generic drept „cei şapte ani de-acasă”.
Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor?
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul culturalistoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte
ani de-acasă”.
Educatia primita in familie
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege,
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.
Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
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Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.
„Cei șapte ani de acasă" este o expresie care exprimă educația unei persoane. Spunem despre cineva
că are „cei șapte ani de acasă” atunci când îi apreciem manierele și modalitatea respectuoasă de a-i trata pe
cei din jurul său.
BIBLIOGRAFIE:
• https://www.desprecopii.com/info-id-16068-nm-Cei-7-ani-de-acasa-norme-si-valori-esentialepentru-succesul-viitorului-copilului.htm
• https://adevarul.ro/locale/zalau/ce-inseamna-cei-sapte-ani-de-acasa-pas-pas-greselile-familiemarcheaza-totdeauna-explicatiile-psihologilor-1_553e4f3dcfbe376e359c73dc/index.html
• https://deweekend.ro/despre-politete-si-eleganta-politete-si-bun-simt/
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EDUCAŢIA ŞI CEI 7 ANI DE ACASĂ
PROF. INV. PRESCOLAR: LAVINIA GALEA
GPP. NR. 23 ORADEA
Cei 7 ani de acasă sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a copilului. Prin
comportament, prin limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui înțelegem cât de
bine au fost explicate regulile de bune maniere. De multe ori mama este prea tolerantă la anumite situaţii,
iar tata este prea dur. Copilul, însă, nu ştie cum este corect să procedeze dacă şi maturii au păreri împărţite.
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de
conduită se învaţă din familie.
Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin
imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi
achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât
să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a
copilăriei. Specialiştii susţin că regulile de comportament şi educaţie oferite în primii 7 ani de viaţă ai
copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăţa să
scrie, citească şi a deveni un bun exemplu la şcoală. Educaţia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare:
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc.
Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizaţi prin cât de manierat este copilul în interacţiunile cu ceilalţi.
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec
din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc
o restructurare a programului zilnic, care cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere
al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o
parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, acasă).
Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta
activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al
grădiniţei şi cel al familiei. Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la
situaţii în care copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere
de performanţe, sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa
de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. Pentru ca părinţii să se asigure
că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei săptămâni, ce activităţi se vor
desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot
solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt organizate activităţile, cum
este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin afişarea programului
săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă
pentru că ajută la formarea imaginii de sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a
plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute
pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În situaţia în care nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu
păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând impresia că este alintat, sau se închide în sine, refuză să mai
comunice, considerând că ceea ce spune nu este important, că nu interesează. Ar fi bine ca părinţi să
stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează fără a recurge la un „interogatoriu”. De multe
ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul copilului să fie „Bine!”, după care
să refuze să mai comunice pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a iniţia o discuţie cu el pe această
temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, folosind o exprimare clară,
adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl respectă, că au încredere
în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe care le-a făcut.
Foarte importante pentru copilul preşcolar sunt şi activităţile pe care le vor face în afara celor de la
grădiniţă, mai exact în familie, cu membriii familiei şi în contexte diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor,
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părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi alegerea unor activităţi care să fie potrivite
vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse
copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, precum şi de interesele şi particularităţile
individuale şi de vârstă ale copiilor.
Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care au nevoie, săi organizeze corespunzător
spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace în diferite spaţii, să interacţioneze cu
adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor comportament modele de urmat. Câteva
exemple de activităţi pe care părinţii le pot propune copiilor şi care nu necesită o pregătire minuţioasă ar
putea fi în natură: să alerge, să se joace cu mingea ,„De-a v-aşi ascunselea”, „De-a BabaOarba” etc. - să-i
lase să se plimbe desculţi (în condiţii de siguranţă pentru sănătatea lui), să simtă iarba, pământul, nisipul,
apa etc. - să-i încurajeze să asculte foşnetul frunzelor, ciripitul păsărelelor, şuieratul vântului, susurul apelor
etc. - să-i implice în culesul frunzelor, fructelor, al florilor, să vorbească despre cum se folosesc, despre
gustul lor ş.a. ; acasă, să ajute la tot felul de activităţi gospodăreşti, să-şi atribuie diferite roluri şi să intre în
jocul copilului, să numere tot felul de obiecte ce-i înconjoară etc.
Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice
situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina,
cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei
mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit
copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să
descopere lumea. La vârsta preşcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană foarte
apropiată. Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: “Eu semăn cu mama, am ochii ca ea şi sunt
frumoasă, aşa mi-a spus bunica” ori “Tata e la fel ca mine, suntem puternici amândoi că mâncăm tot ce ne
dă mami.” Astfel va exista o încercare de concordanţă între imaginea impusă de ceilalţi si cea a cunoaşterii
de sine. Nu este de-ajuns doar sî ne controlăm limbajul şi comportamentul în faţa copilului, ci şi exprimarea
diverselor sentimente (furie, dezamăgire, tristeţe, etc), precum şi a dorinţelor şi nevoilor. Bineînţeles că asta
nu înseamnă că permanent von fi stresaţi de cum vorbim, ne purtăm ori reacţionăm la cei din jur, pentru că
ne va fi foarte greu şi chiar ne vom simţi obosiţi la un moment dat. Însă va trebui să ne impunem anumite
restricţii, conduite şi chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încât copilul să poată trage învăţăminte
atât din situaţiile şi întâmplările frumoase din viaţa voastră, cât şi din cele negative. Este nevoie de însuşirea
responsabilităţii de a fi părinţi, de a fi permanent conştienţi că cel mic ne supraveghează, ne analizează,
interiorizează ceea ce facem noi, iar mai târziu va exterioriza toate acestea în diverse situaţii şi va fi judecat,
acceptat ori nu în societate.
Ce pot învăţa copiii în cei şapte ani?
 deprinderi de autoservire
 ordine
 igienă
 curăţenie şi exprimarea propriilor nevoi
 exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emotţilor atât pozitive, cât şi negative
 bune maniere şi comportament
 limbaj corect transmis (fără greşeli de pronunţie, topică ori dezacord dintre părtile de vorbire)
 modul de a relaţiona cu ceilalţi şi de a răspunde la diverse provocări ale mediului înconjurător (este
certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primeşte cadoul dorit, este pedepsit pentru diverse fapte,
etc)
 consecvenţă în realizarea unei sarcini
 concentrare a atenţiei
 perseverenţă în realizarea unei sarcini
 alegerea motivelor şi motivaţiilor atunci când vrea să facă ceva.
Unele din însuşirile dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieţii: spiritul de
competiţie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitivă faţă de diverse sarcini, etc.., altele influenţează
dezvoltarea de mai târziu – un copil criticat permanent, devalorizat şi pedepsit destul de des se va adapta
foarte greu într-un grup, va avea tendinţe de a încălca normele ori nu va fi încrezător în forţele proprii.
Înainte de a judeca o persoană şi de a-i pune o etichetă, ar trebui să ne gândim ceva mai mult la ceea ce se
ascunde în spatele unui comportament ori atitudine neacceptată de către ceilalţi. Aşadar, părinţii au o foarte
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mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit celor mici propriile valori pe care
urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde îşi vor asuma alte obiceiuri noi.
Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl
vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece: „Copilăria e o lume aparte;
pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de
armonie.” (Eugen Heroveanu)

1573

ROLUL FAMILIEI SI CEI 7 ANI DE-ACASA
PROF. LAZA AURELIA MARIA
LICEUL ORTODOX ,,EPISCOP ROMAN CIOROGARIU’’ ORADEA
"Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală". Albert Einstein
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.
Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor in prima parte a
copilăriei.
Este adevărat ca nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluși în diverse forme
educaționale incă de la varste mult mai fragede, rămane ideea de la baza acestei expresii: normele de
conduită se invață din familie.
Cei 7 ani de acasă si comportamentul copilului:
Nici un părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate.
Şi, evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală,
pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude.
Doua scenarii posibile
Să ne imaginăm două scenarii diametral opuse în acelaşi decor:- la restaurant.
1. În primul dintre ele, copilul stă la masă, lângă părinţi, cu spatele drept şi coatele pe lângă corp,
mânuieşte cu dexteritate şi cunoaştere toate ustensilele de lângă farfurie, mulţumeşte politicos chelnerului
pentru orice serviciu şi contribuie în mod adecvat la conversaţie.
2. În al doilea scenariu, copilul strigă pînă acoperă muzica ambientală a restaurantului, aleargă prin
sală şi printre picioarele mesenilor, varsă pe faţa de masă supa şi paharul cu vin al mamei, îi pune piedică
chelnerului în momentul când acesta aduce cafelele.
Trebuie să recunoaştem că ambele scenarii par exagerate. Puţini copii se comportă ca şi cum tocmai
ar fi ieşit de pe porţile unui colegiu englezesc de bune maniere, cum la fel de puţini sunt, probabil, şi cei
care l-ar fi inspirat pe Caragiale pentru reeditarea lui „Domnul Goe”.
Între aceste două improbabile extreme are loc o provocare – uneori dificilă – a părinţilor în dorinţa
lor de a le oferi copilului ceea ce este cunoscut generic drept „cei şapte ani de-acasă”.
Ce sunt cei 7 ani de acasa?
Trecând peste realitatea că nu prea mai există cei 7 ani de-acasă, deoarece copiii sunt incluşi în diverse
forme educaţionale încă de la vârste mult mai fragede, rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de
conduită se învaţă din familie. Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună
purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conştient, iar vârsta primei copilării este
esenţială în conturarea şi achiziţia normelor unui comportament social corect. Şcoala şi alte medii
educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi să consolideze normele deja deprinse din familie
Specialistii sustin ca regulile de comportament si educatie oferite in primii 7 ani de viata ai copilului
sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.
Educatia unui copil nu consta numai in a-l invata sa scrie, citeasca si a deveni un bun exemplu la
scoala. Educatia se reflecta in toate domeniile de dezvoltare: sociala, psihologica, intelectual-cognitiva etc.
Cei 7 ani de acasa sunt adesea caracterizati prin cat de manierat este copilul in interactiunile cu ceilalti.
Reguli esentiale in educatia si cresterea copilului pana la 7 ani
1.Invata-l sa se poarte frumos; Bunele maniere se predau cel mai bine prin puterea exemplului!
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2. Stabileste si impune reguli si limite in comportamentul copilului!
3. Comunica cat mai mult cu el - comunicarea este secretul unei relatii solide intre parinti si copii;
limiteaza timpul petrecut la televizor sau calculator si concentreaza-te in educatia lui pe arta conversatiei!
4. Invata-l sa iubeasca lectura si cartile - incepe inca de cand e bebelus citindu-i povesti, apoi,
treptat, lasa-l pe el sa le exploreze pana cand invata sa citeasca si sa se bucure singur de ele!
5. Lasa-l sa se bucure de copilarie - nu incerca sa faci din el un geniu inainte de vreme; permite-i
copilului sa socializeze, sa se distreze si relaxeze, dar mai ales sa se joace din plin.
6. Nu abuza in niciun fel de copil - fizic, emotional, verbal etc.; evita educatia cu "palma la fund" si
concentreaza-te pe disciplina pozitiva!
7. Invata-l sa isi exprime emotii si sentimente; numai asa va reusi sa rezolve conflicte pe cale
pasnica si sa-si controleze impulsurile sau sa renunte la agresivitate.
8. Invata-l sa spuna mereu adevarul! Si aceasta este o lectie pe care o invata cel mai bine de la tine!
Copilul imita ceea ce vede si aude in jurul lui!
9. Petrece cat mai mult timp cu micutul tau! Fii un parinte implicat si devotat, iar cei 7 ani de acasa
vor oglindi efortul si calitatea timpului petrecut cu el!
10. Iubeste-l neconditionat si arata-i zilnic asta!
Iubeste-l indiferent de note, de cum arata, de performantele intelectuale, fizice sau de alta natura! Nu
glumi pe seama lui, nu ii pune porecle si spune-i zilnic ca il iubesti.
Demonstreaza-i acest lucru prin gesturi tandre - sarutari pe frunte, obrajori, imbratisari etc.
Responsabilitatea aruncata pe umerii parintilor?
Această realitate aruncă pe umerii părinţilor o responsabilitate majoră: de noi, părinţii, depinde ca
adolescentul, tânărul şi adultul de mâine să-şi asume în aceşti primi ani ai copilăriei toate componentele
unei bune creşteri. Iar această expresie – „bună creştere” – nu este un standard general. Ea are forma pe
care noi, părinţii, i-o dăm. A fi bine-crescut nu înseamnă peste tot acelaşi lucru; atât contextul culturalistoric obiectiv al societăţii cât şi standardele subiective ale fiecărui părinte determină definiţia celor „şapte
ani de-acasă”.
Educatia primita in familie
Se pot creiona, evident, generalizări. Printre principalele ingrediente care compun ceea ce se înţelege,
în mod tradiţional, un copil „bine crescut” regăsim:
Salutul. Este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul nu
poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
Comportamentul în public. Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la
rându-i, conversaţia, îşi aşteaptă rândul fără să întrerupă pe cel care vorbeşte.
Comportamentul cu prietenii. Manierele nu se demonstrează doar în preajma adulţilor. Jocurile
copiilor sunt experienţe care, pe lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul
de adult. Tot jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine crescut”
îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor specifice vârstei lui.
Înţelegerea normelor sociale. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. O bună creştere implică şi cunoaşterea şi
aplicarea acestor reguli nescrise ale lumii în care trăim: trebuie să ne aşteptăm rândul la magazin, la medic
sau la leagănul din parc, spunem „te rog”, „mulţumesc” şi „cu plăcere”, nu încălcăm drepturile celorlalţi
prin afirmarea drepturilor noastre, nu facem zgomot în ora de linişte, respectăm simbolurile, credinţele şi
valorile noastre şi ale celor de lângă noi.
Manierele la masă. O bună creştere presupune folosirea eficientă a tacâmurilor, respectul
comesenilor şi a celui/celei care serveşte masa.
Recunoaşterea greşelilor. „Îmi pare rău” este, la fel ca şi „te rog”, o expresie magică. Pentru a o
folosi, un copil are nevoie să o audă şi din partea adulţilor din jurul lui. Astfel, va învăţa că recunoaşterea
greşelilor şi sinceritatea exprimării regretului nu sunt un semn de slăbiciune, ci de respect şi demnitate.
Tact şi toleranţă. Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul fizic
sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face diferenţa – în timp – între
râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte, care deschide răni. Şi îl va evita pe cel din urmă.
Bineînţeles că toate ingredientele de mai sus sunt rezultatul a ani de experienţe, cu încercări, eşecuri
şi reuşite. Şi bineînţeles că există uneori devieri de la tipul de comportament pe care dorim să-l insuflăm
copilului nostru, precum şi zile în care ni se pare că totul e în zadar şi că toate lecţiile pe care te-ai străduit
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să le predai copilului tău au trecut pe lângă el fără să lase urme semnificative. Probabil că soluţia este, la
fel ca în cazul multor aspecte legate de creşterea unui copil, perseverenţa. Şi exemplul personal, asta în
primul rând. Iar eforturile susţinute nu vor întârzia să dea roadele mult-aşteptate.
Ce spun părinții despre cei 7 ani de acasă?
Cei 7 ani de acasă inseamnă mai mult reguli de bun simț, igienă, respect, pe care un copil
trebuie să le invețe de la părinți, pană să meargă la școală., dar care desigur că părinții le tot repetăm
pană se fac mari;
1.să asculți pe cineva cind iți vorbește
2. să nu vorbești cu gura plină
3. să te speli pe miini după ce ai fost la toaletă...sau cind vii de undeva
4. să spui adevărul
5. să nu fii agresiv
6. să dai bună ziua/la revedere
7.să iți asumi responsabilitatea pentru ce faci
8.să respecți pe cei din jur
9. să nu scuipi pe stradă
10. să nu vorbești urit
11. să nu te întinzi pe masă cand mănanci
12. să nu te urci cu picioarele încălțate în pat
13.să respecți proprietatea personală și a celorlalți (să nu strici/distrugi)
14.să spui mulțumesc
15. să te speli pe dinți seara/dimineata
16 să nu te scobești in dinți/ori alte părți... cand vorbești cu cineva/public
Așadar: ,, Fă-ți timp pentru copilul tău pentru că ,cei mai severi judecători sunt copiii noștrii". proverb din Rusia
Aşadar, părinţii au o foarte mare influenţă asupra copiilor în primii 7 ani de viaţă, când le transmit
celor mici propriile valori pe care urmează să le respecte şi ei odată cu integrarea în societate, acolo unde
îşi vor asuma alte obiceiuri noi.
Este important să le transmitem micuţilor învăţămintele pe care le considerăm noi necesare şi care îl
vor ajuta să fie un om respectuos şi demn de respect la rândul său, deoarece: „Copilăria e o lume aparte;
pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, dimpotrivă, una reală şi plină de
armonie.” (Eugen Heroveanu)
Bibliografie:
1. Educaţia timpurie în România, Step by step – IOMC – UNICEF, Vanemmonde, 2004
2. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţi părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
3. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002
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FAMILIA SI CEI 7 ANI DE ACASA
BIBLIOTECAR LAZAR CORNELIA
C.Ş.E.I. NR. 1 ORADEA - L.T. „CONSTANTIN BRANCUSI” ORADEA
Cea mai nobilă meserie este cea de părinte.
Importanţa celor şapte ani de acasă îl cunoaşte toată lumea. Doar primind o educaţie corespunzătoare
un copil se poate dezvolta armonios.
Contează foarte mult cum eşti crescut, fiind definitoriu în evoluţia ta ca om în întrega viaţă. Toată
viaţa avem de învăţăt, în mod normal omul învaţă până la adânci bătrâneţi.
Familia are rolul cel mai important în educaţia copilului. Părinţii dar mai ales mama încearcă să
îndrume primii paşi în viaţă a copilului şi o fac aşa cum cred ei de cuviinţă, unii o fac foarte bine fiind
înzestraţi cu multă înţelepciune alţii nu îşi cunosc foarte bine atribuţiile şi responsabilităţile în legătura cu
creşterea copilului.
Copiii noştri învaţă de la noi, nu din vorbele cu care încercăm să-i educăm ci din comportament.
Poate că ei nu sunt atenţi la ceea ce le spunem să facă dar sunt cu siguranţă atenţi la ceea ce facem efectiv,
ei copiind de mici comportamentul părinţilor. Vor absorbi valorile pe care le transmitem prin intermediul
comportamentului, sentimentelor şi atitudinile noastre. Astfel atmosfera vieţii noastre comune îşi va pune
amprenta asupra amintirilor copiilor despre viaţa de familie.
Anii de formare cu experienţele şi relaţiile care au loc vor fi baza relaţiilor lor de mai târziu: în familia
proprie, în căsnicie, în viitor în general.
Copilul este o făptură unică cu creativitatea şi înţelepciunea proprie. Părinţii trebuie să lase să
înflorească personalitatea copilului iar creativitatea să strălucească în lume. Copiii trebuie apreciaţi şi
încurajaţi pentru a-şi afirma personalitatea pe măsură ce învaţă să participe la viaţa de familie.
Înainte ca el să vorbescă i-aţi vorbit, înainte ca el să citească i-aţi citit, prezenţa părinţilor îi conferă
securitate iar afecţiunea este constructivă.
Pentru a întări relaţiile afective dintre părinţi şi copil trebuie să îi spunem poveştim, mai ales poveşti
cu tâlc. Poveştile cu tâlc, cele cu o anumită învăţătură sunt cele mai instructive, ele contribuind esenţial în
educaţia morală a copilului. Ascultând aceste poveşti copilul devine mai ascultător, mai iubitor, iubesc
animalele, îi respectă pe cei din jur.
Dacă copilul este educat corect va avea şansa să se maturizeze mai repede. Prin educaţie dar mai ales
prin autoeducaţie copiii îşi dezvoltă personalitatea, putând să acţioneze independent dar şi eficient.
Dorothy Law Nolte, conferenţiar în domeniul educaţiei copiilor în familie a scris poemul: „Copiii
învaţă ceea ce trăiesc”, care este folosit drept cod de comportament, foarte util părinţilor în educaţia copiilor.
Căteva rânduri din poem:
”Dacă trăiesc în critică şi cicăleală, copiii învaţă să condamne.
Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învaţă să fie agresivi.
Dacă trăiesc în gelozie, copiii învaţă să simtă invidia.
Dacă trăiesc în ruşine, copiii învaţă să se simtă vinovaţi.
Dacă trăiesc în încurajare, copiii învaţă să fie înrezători.
Dacă trăiesc în toleranţă, copiii învaţă răbdarea.
Dacă trăiesc în laudă, copiii învaţă preţuirea.
Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească.”
Cel mai important rol în educaţie îl are familia. Copiii au nevoie de sprijinul nostru, ei trebuie să ştie
că suntem alături de ei indiferent cât de bine se achită de sarcini sau dacă eşuează uneori.
Bibliografie:
1, Nolte, Law, D., Harris, R. (2001). Cum se formează copiii noştri: personalitate, familie, educaţie.
(Stoica Luana, traducător). Bucureşti: Humanitas.
2. Bodo, V., Bodo, S. (2000). Ghid practic de educaţie a copilului. Cluj-Napoca: Dacia.
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COPILĂRIE FERICITĂ!”
LAZĂR ELENA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOGDĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU
Motto: ,, Mama este cel dintâi dascăl al nostru; de la dânsa începem a lua cele dintâi cunoştinţe, în
braţele ei începem a judeca binele din rău; în braţele ei petrecem toată pruncia şi copilăria noastră; în
faptele ei începem şi noi a ne închipui cum trebuie a trăi în viaţa viitoare; într-un cuvânt, drumul pe care
ni-l apucăm în această viaţă îşi are începutul în cele dintâi şi fragede pasuri pe care mama ne îndreaptă şi
care, ghemul cuvântării şi al judecăţii noastre, mama începe a ni-l desfăşura’’. I.HELIADE RĂDULESCU
Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la părinţi,
la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem că un copil
are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog,
care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 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 7 ani de acasă. Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii
pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea caracterului psiho-social. Familia 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. Dacă unui copil
familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel sentiment de
neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe, dar va
apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi
arate ce e bine şi ce e rău.
Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme
şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. Influenţele
educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct, prin acţiuni mai mult sau
mai puţin dirijate cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare, şi climatul
socio-afectiv, în care se exercită influenţele educaţionale, reprezintă 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. Procesul educativ al copilului trebuie condus cu
grijă şi caldă afecţiune în concordanţă cu etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de
timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor lui, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte
capacitatea de înţelegere. În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de
participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de
viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore
ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa
copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite
deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia
lui. În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi
îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. După ce ajunge la vârsta
preşcolară educaţia copilului se împarte între familie şi dascălii şi pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi
chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ care
au scăpat până la această vârstă şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme. „Cei 7 ani

1578

de acasă” îşi pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu şi anume – OM. Aceasta este
perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe, cu
un comportament normal sau deviant. Aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi,
aşa vor trăi şi se vor manifesta pe viitor. Copii cresc şi se formează în viaţă într-un univers pe care-l creează
părinţii.
BIBLIOGRAFIE
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROF. CHIMIE - FIZICĂ LAZĂR IULIANA
Familia este prima instanță, educativă, care are o influență extrem de puternică asupra individului.
Părinții au un rol important în formarea socială a copilului și asigurarea unui echilibru emoțional și afectiv.
Rolul protectiv al părinților se desfășoară atât în casă, cât și în afara ei, spre exemplu o mamă care
trece strada cu copilul de mână – are rol protector în fața factorilor externi, ea evitând pe această cale un
eventual accident care ar putea pune în pericol viața copilului. Datorită relațiilor foarte intense dintre
membrii unei familii, privarea de afecțiune este pentru copil ca și lipsa alimentației. Formarea și informarea
sentimentală se elaborează după caracterul relațiilor trăite de copil și al interacțiunilor la care el asistă mai
mult sau mai puțin implicat.
Prin familie, copilul participă la o viață socială intensă și variată, înainte ca el să fie conștient de
propriile sentimente.
Comportamentul membrilor unei familii este influențat de opinii, prejudecăți, credințe, lucruri careși pun amprenta asupra copilului.
Familiile sunt necesare deoarece personalitatea umană nu e născută, ci formată.
Unul dintre sentimentele foarte importante oferite de familie copilului este sentimentul de siguranță.
Pentru un copil, a se simți acceptat, mai întâi de toate înseamnă a se simți iubit. A iubi și a arăta că
iubești, înseamnă a face ceva pentru acela pe care-l iubești și prin plăcerea pe care i-o oferi, este foarte greu
să ne considerăm iubiți de cei pentru care nu ne dăm nici o osteneală.
Pentru un copil, a trăi înseamnă a accentua experiența, a se acumula experiențe, a se diferenția de
ceilalți și a deveni el însuși.
Copilul nu trebuie doar protejat împotriva influențelor exterioare, ci trebuie și inițiat în această lume
în care va trăi. Există așa numitele ”familii seră” sau ”familii închisoare”, care limitează copilul doar la
universul din interiorul ei, însă copilul trebuie cooptat în activitatea părinților, el trebuie să se obișnuiască
încă de la o vârstă mică să se descurce singur, ceea ce-l va ajuta în viitor ca adult.
Un rol important în dezvoltarea copilului și pregătirea lui pentru viață îl are jocul, unde rol de inițiator
are prima dată mama, iar apoi ceilalți membri ai familiei.
Unii părinți știu că este foarte important să lase copilul să ia contact cu toate persoanele ce intră în
casele lor, deoarece știu că un copil se poate dezvolta și pe alte căi decât cele oferite de ei. Familia trebuie
să se arate deschisă față de colegii, prietenii copilului, permițându-i acestuia să iasă în întâmpinarea lor și
mai ales permițându-le celorlalți să ajungă la el.
Mulți părinți prelungesc viața școlară și în familie, făcând astfel o greșeală enormă. Prelungind
rigorile de la școală și în familie, obsedați de rezultatele școlare ale ”vlăstarului”, părinții îl împiedică pe
acesta să facă față răspunderilor și să ia în considerare consecințele propriilor acte în cadrul vieții publice
și profesionale.
Familia inițiază copilul pentru muncă, tot ea îl inițiază și pentru petrecerea timpului liber.
În viața de zi cu zi ne confruntăm atât cu copii respinși de propriile familii, dar și cu copii supraprotejați.
Mama are un rol deosebit, ea fiind cea care de obicei oferă supra-protecție copilului. Tata are un rol
foarte important, deoarece de obicei el reprezintă autoritatea în familie, însă trebuie știut când trebuie să-ți
afirmi autoritatea și când nu.
Influența factorilor externi asupra minții și inimii omului este foarte puternică. ”Sunt părinții mei,
fără ei nu aș fi ajuns cu bine până aici” – este o replică des întâlnită. Dar pot în totalitate să decidă viitorul
copilului ? Lipsa de încredere în puterea personală de decizie va răspunde: Da !
Aceeași situație se întâlnește în familiile dezbinate, în care dezorientarea, derutarea, pierderea
încrederii, tensiunea familială, dezechilibrează convingerile tânărului.
Starea economică precară a familiei, părinții care nu au continuitate în munca profesională sau nu pot
încadra într-un loc de muncă, alcoolism și alte aspecte, duc la pierderea încrederii, la o stimă de sine scăzută.
Deciziile bune, copii reușiți sunt când părinții comunică eficient între ei și cu ei, când recunosc
posibilitățile intelectuale reale și când înainte de a ”impune”, cântăresc alternativele, își pun întrebări cu
răspunsuri.
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Știm că animați de cele mai bune intenții, producem suferințe. Ce s-a omis ? – nevoile spirituale și
aptitudinale ale copilului.
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INFLUENȚA FAMILIEI ÎN VIAȚA COPILULUI
NORMAL / COPIL CU CES
PROF. LĂZĂU FLORIN
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1 ORADEA
Fie că vorbim despre copii normali şi despre cei cu nevoi speciale, toţi au nevoie de hrană şi
îmbrăcăminte dar şi de afectivitate şi protecţie. Fiecare dintre noi simte nevoia de a fi printre semenii care
ne oferă căldură sufletească, ajutor în momentele dificile ale vieţii dar şi un anumit confort psihospiritual.
Familia este factorul primordial care acordă persoanei respective în mod direct şi nemijlocit un anumit
statut social.
În mod normal, familia îndeplineşte o multitudine de funcţii, dintre care amimtim cele mai
importante: biologică, economică, de socializare, educativă şi de asigurare a securităţii emoţionale.
Pentru familiile care au copii cu dizabilităţi (și nu numai) trebuie să precizăm faptul că
responsabilităţile sunt mai mari datorită modului în care sunt afectate relaţiile familiale.
Primii trec printr-o serie de stadii (de la negare, negociere şi furie pana la depresie si acceptare)si
paradoxal tocmai aceste stadii ii protejeaza impotriva unui”soc”prea mare,lucru care le permite sa intre pas
cu pas in contact cu realitatea si cu suferinta pe care o au.La inceput,aceste mecanisme de “aparare”sunt de
folos parintilor sa se adapteze la criza situationala,insa daca persista,acestea pot avea sau pot provoca
consecinte negative,fapt care ii va impiedivca sa treaca prin faza de “doliu”dupa copilul “perfect”dorit.
Familia este chemată să adopte un stil propriu prin care să facă față problemelor existente indiferent
de natura lor (pe lângă dizabilitatea copilului amintim de probleme de ordin economic, de relaționare cu
ceilalti,de ordin spiritual,cultuiral sau sentimental) deoarece de atitudinea părinților va depinde viitorul
copilului.
Poate cea mai importantă nevoie care trebuie acordată copilului este cea de dragoste,de iubire a
copilului așa cum este el și nu cum am fi dorit să fie.
Este nevoie de multă răbdare și cu toate că este un copil cu CES, Seneca spunea foarte frumos: ”NU
EXISTĂ NIMIC CARE SĂ NU POATĂ FI FĂURIT DE O MUNCĂ PERSEVERENTĂ ȘI DE O
ÎNGRIJIRE ÎNCORDATĂ ȘI ATENTĂ”.
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ROLUL DIRIGINTELUI ŞI AL FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI
PROF. LEFEGIU ANGELA
După un sfert de secol de predare în învăţământul gimnazial şi primar încă mai cred că familia este
cea mai importantă verigă din viaţa unui copil. Atunci când un copil este susţinut de familie nu doar
financiar ci şi emoţional rezultatele sunt pe măsură aşteptărilor.
Începând de la menţinerea sănătăţii fizice,mentale şi sociale până la educaţie, copilul trebuie să îşi
menţină şi sănătatea emoţională aceasta realizându-se cu ajutorul familiei. Din punct de vedere social, toţi
avem nevoie să facem parte dintr-un grup de oameni, prin urmare, şi copiii necesită această apartenenţa la
un anumit cerc de prieteni. De multe ori acest lucru presupune o maleabilitate din partea copilului pentru a
se mula pe caracterele celor deja prezenţi în grupul social vizat cu scopul de a fi primit în colectivitatea
respectivă.De aceea ei trebuie să fie observaţi şi dirijaţi din “umbră” de către părinţi şi profesori în alegerile
lor mai ales în privinţa cercului de prieteni, ce le poate influenţa semnificativ priorităţile.
Comportamentul copiilor este influenţat de schimbările prin care trec.Dacă în mediul familial apar
probleme atunci şi copilul îşi va schimba atitudinea faţă de prieteni, şcoală, părinţi si profesori. Ei se vor
simţi nesiguri, şi de neînţeles, alteori tensionaţi şi agitaţi, chiar revoltaţi.
Echilibrul interior al copilului vine din exterior, de la calitatea relaţiilor dintre familie,şcoală şi
prieteni. Un mediu sănătos pentru copii presupune să fie iubiţi necondiţionat, acceptaţi, îngrijiţi şi nu în
ultimul rând educaţi, astfel vom preveni îmbolnăvirile la nivel fizic,mental şi personal.
Fiind profesor de Educaţie fizică şi sport am pus în asociere sănătatea fizică şi exerciţiile fizice,
cooperarea dintre colegi/echipa şi ajutorul recipric. Inteligenţa emoţională dar şi educativa a copiilor o
putem dezvolta prin interacţiunea dintre mai mulţi factori ce implică multe planuri, nu doar cel
şcolar(părinţi, profesori, fraţi, colegi, prieteni).
Multe cadre didactice sunt mândre când au parte de realizări şcolare cu elevii, având convingerea că
succesul se datorează propriilor abilităţi, cunoştinţe şi efortului personal dar, această reuşită se datorează
unui întreg ansamblu compus din educaţie, profesor, familie, copil şi anturajul acestuia.
Lipsa unei legături strânse dintre şcoală şi familie poate scădea nivelul de reuşită al elevului, chiar
dacă acesta prezintă aptitudinile de bază pentru a avea performanta într-un anumit domeniu. Aptitudinile şi
talentul sunt înnăscute, dar ele nu pot ajunge să se manifeste cu succes fără sprijin din partea familiei, fără
activităţi sistematice de învăţare de la şcoală şi fără un grup de prieteni bine intenţionaţi.
Succesul la şcoală depinde de efortul, muncă, disciplină şi perseverenţă mai ales a elevului dar şi de
sacrificiile, curajul, uneori dezamăgiri, schimbările, îndoielile care se întâmplă în viaţa unui copil.
În ultima temă la dirigenţie, elevii au avut o temă rapidă şi anume: să îşi aleagă o persoană pe care
s-au bazat la un moment dat în viaţă şi să le scrie câteva cuvinte de mulţumire, un gând bun sau o referire
la un ajutor dat într-un moment de cumpănă. Biletul trebuia să înceapă aşa:
Mi-a plăcut de tine atunci când….
Am învăţat de la tine….
Îţi mulţumesc pentru….
Vă mărturisesc că am rămas uimită de răspunsuri. De ce? Pentru că majoritatea au ales membri
familiei mai ales mama.Probabil şi datorită vârstei (11-12 ani).
În concluzie, putem spune că nivelul de cunoştinţe al dirigintelui cu privire la situaţia familială a
elevului influenţează în mod pozitiv comportamentul nostru, că diriginţi, şi putem empatiza mai mult cu
elevii, acest lucru oferindu-le încredere în propriile abilităţi.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ- OGLINDA FAMILIEI!
PROF. INV. PREȘCOLAR LEPADATU MARIA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,SFANTUL VASILE”, PLOIEȘTI
Când spunem că un copil are ,,cei 7 ani de acasă”, ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să
spună: ,,Mulţumesc!”, ,,Te rog!”, ,,Bună ziua!”, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
Un copil cu bune maniere se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc
,,cei 7 ani de acasă”. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în
societate
Educația ȋncepe ȋn familie și, pentru a avea un copil cu ,,cei 7 ani de acasă”, părinții/bunicii trebuie
să fie un model pentru el. Familia constituie mediul ȋn care copilul se naște, trăiește primii ani, se dezvoltă
și se pregătește pentru viață. Ea are o funcție educativă, fiind prima instituție de educație, iar părinții sunt
primii și cei mai importanți educatori din viața copilului. In familie se formează cele mai importante
deprinderi de comportament: respectul, politețea, sinceritatea și cinstea.
Dezvoltarea se realizează pe mai multe domenii: fizic, intelectual, social, emoţional, toate fiind strîns
legate între ele şi influenţându-se reciproc! Important este ca părinții să nu neglijeze nici un domeniu de
dezvoltare, pentru că toate influenţează dezvoltarea globală a copilului.
Un copil trebuie să aibă dezvoltate, până la 6 -7 ani, prin educaţia primită acasă, un anumit grad de
autonomie (să se îmbrace singur, să mănînce singur, să se spele, să fie ordonat, să facă sport); să-și exprime
propriile nevoi; să-și exteriorizeze trăirile, sentimentele și emoțiile, atât pozitive, cât și negative; să aibă
bune maniere și un comportament dezirabil; un limbaj care să-i permită să comunice corect, coerent,
expresiv; să fie consecvent și perseverent în realizarea unei sarcini; să-și concentreze atenția; să aleagă
motivele și motivațiile, atunci când vrea să facă ceva; să aibă capacitate de relaţionare socială.
La baza formării unui comportament corespunzător al copilului stă relaţia afectivă cu părinţii. Iubirea
cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în propriile forţe.
Copilul trebuie educat să știe că recompensa pentru acțiunile lui nu este materială (dulciuri, jucării,
bani), ci mulţumirea şi bucuria părinților. Cei ,,7 ani de acasă” sunt vitali, pentru copil în primul rând,
pentru părinţi şi societate, în al doilea rând.
Dr. Augusto Jorge Cury ne spune că în ziua de azi nu este de ajuns să fim părinţi buni, ci trebuie să
devenim părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“ şi cum
trebuie transformate ele de către "părinţii inteligenţi":
 Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă;
 Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea;
 Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii să gândească;
 Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc fiii pentru eşecuri;
 Părinţii buni stau de vorbă, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni;
 Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;
 Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată.
,,Cei 7 ani de acasă” reprezintă o oglindă a educaţiei pe care părinţii o oferă copiilor în prima parte a
copilăriei.
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PĂRINȚI ȘI COPII
PROF. ÎNV. PRIMAR LOLOIU VERONICA NICOLETA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU
Părinții sunt foarte importanți în viața copiilor, ei joacă un rol-cheie în susținerea educației lor.
Participarea activă a părinților în educație duce la o implicare mai mare a copiilor în activitatea școlară și
obținerea de rezultate mai bune. Acest lucru se traduce în beneficii economice și sociale pe termen lung.
Dacă părinții oferă copiilor o bună educație, aceștia vor deveni, cu siguranță, adulți de succes. Înainte
de a lua contact cu viața socială, cu școala, copiii trec printr-o etapă care se poate numi „viața în familie”
și este decisivă pentru ce va urma. Aici copiii îți încep educația și vor învăța primele valori care le vor
modela personalitatea. Părinții sunt pentru copii „modele”.
Părintele este partenerul-cheie în educația copiilor, rolul lui fiind nu doar de a-l ajuta pe copil la teme
și a le corecta, ci și de a-l ghida în viață, în alegeri, de a-i crea copilului un climat favorabil, astfel încât
acesta să se dezvolte armonios și sănătos. Părintele trebuie să-i învețe pe copii elementele de bază ce țin de
educație, elemente esențiale care pot stimula și direcționa cât mai bine dezvoltarea copilului.
Cultura înseamnă setul de valori stabilite într-un mediu social care ajută la conturarea propriului
caracter. Aceste valori se pot transmite prin legende, povești, dansuri, feluri de mâncare tradițională,
muzică, reflectate în comportamentul de zi cu zi al părinților.
Abilitatea de a discerne binele de rău se formează în jurul vârstei de 6-7 ani, cunoscută ca vârsta
rațiunii. Valorile morale nu se transmit prin vorbire, ci prin experimentare, prin puterea exemplului. Prin
discuțiile purate cu copiii pe o anumită temă, gândirea lor poate fi rafinată și formată.
Pregătirea copilului de a fi responsabil pentru gândurile, acțiunile și consecințele acestora arată
trecerea persoanei la maturitate. Această responsabilitate implică capacitatea de a colabora și de a se supune
atunci atunci când este necesar. Efectuarea temelor reprezintă responsabilitatea copilului și doar a lui.
Neefectuarea acestora aduce cu sine o serie de consecințe pe care copilul trebuie să și le asume. Colaborarea
cu părintele și sprijnirea copilului în achitarea de sarcinile școlare și sociale reprezintă primul pas spre
responsabilizarea copilului potrivit vârstei lui.
Politețea, punctualitatea și grija pentru semeni trebuie însușite de la o vârstă fragedă. Regula
principală este: „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți.” Este important ca părintele să-i arate copilului cum
să-și apere și să-și susțină punctul de vedere, prin argumente, atunci când sunt victime ale nedreptății.
Învățarea de a rezolva orice conflict sau problemă fără violență face parte din educația familială, dar și
școlară. Școala vine și completează, întărește ceea ce copilul și-a însușit în familie.
Copilul este egocentric și dorește ca toți din jurul lui să-i satisfacă imediat dorințele, nevoile și
capriciile. Părintele trebuie să-l învețe pe copil să aștepte, să aștepte îndeplinirea, pe rând, și dacă se poate,
a acestor capricii. Copilul trebuie să învețe să tolereze frustrarea și să i se ofere ocazia să găsească singur
soluții și mecanisme prin care își poate controla frustrarea și emoțiile. Cei care pot obține orice fel de
cadouri pentru a se simți mai bine într-un anumit moment, ajung de obicei să fie nefericiți.
Atenția trebuie dezvoltată la copilul mic, el trebuie să se concentreze pe obiectul muncii sale. Aceste
abilități se pot dezvolta prin stabilirea unor reguli în legătură cu orele de joacă, de uitat pe tabletă sau
telefon, de învățat, de citit sau de scris. Efectuarea temelor, așezatul hainelor în dulap, aranjatul patului sunt
activități de rutină relevante pentru dezvoltarea perseverenței și a răbdării copiilor.
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EDUCAȚIA ÎN FAMILIE
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR OTILIA LUCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 ORADEA, BIHOR
Noi ca dascăli, suntem cei dintâi care conștientizăm importanța implicării familiei în educația
copiilor. Rolul acesteia este, din punctul meu de vedere, unul foarte important în ceea ce privește
dezvoltarea copilului nu numai din punct de vedere fizic, cât și intelectual, moral, emoțional, spiritual sau
caracterial.
Dezvoltarea personalității copilului este însă, rezultatul mai multor factori în ansamblul lor. Cel dintâi
este familia, care își împletește acțiunile cu cel de-al doilea factor, școala, ambele interacționând cu
societatea sau comunitatea în care trăim. Consider însă, că cel mai important dintre acestea este familia.
Foarte multe studii de specialitate au demonstrat faptul că în familiile în care copiii își petrec mai mult timp
împreună cu părinții lor, interacționează cu aceștia, râd și se joacă împreună, citesc povești împreună sunt
mult mai fericiți și au rezultate mult mai spectaculoase la școală, comparativ cu copiii care petrec extrem
de puțin timp împreună cu părinții datorită faptului că aceștia au proritizat cariera în defavoarea propriilor
lor copii .
Meseria de ,,părinte" nu este ușoară. Debutează în clipa în care copilul se naște și presupune implicare
permanentă. Majoritatea specialiștilor sunt de acord cu faptul că educația de acasă exista ca un proces care
nu se va încheia niciodată și care va trebui în permanență să țină seama de particularitățile fiecărui copil în
parte, precum și de etapele lui de dezvoltare.Nu degeaba se vorbește că ,, cei șapte ani de-acasă" sunt
primordiali în formarea personalității armonioase a copilului.
Familia este prima verigă a educației, iar pe această scenă, părinții sunt actorii principali în modelarea,
dezvoltarea și formarea copiilor ca personalități. Realitatea cu care ne confruntăm este aceea că nu toți
părinții sunt pregătiți să activeze constant ca factori educativi, invocând fel și fel de motive ca lipsa timpului,
grijile cotidiene în vederea asigurării traiului zilnic, minimalizand astfel rolul de factori educativi pe care îl
dețin. În același timp, avem și familii în care, deși își doresc să le asigure copiilor o educație
corespunzătoare, nu reușesc fie datorită lipsei de experiență, fie datorită lipsei unei pregătiri
psihopedagogice corespunzătoare. Cert este că mulți părinți sunt de-a dreptul speriați de ideea de a-l crește
pe cel mic pentru că, de cele mai multe ori, nu știu cum să procedeze.
Cu toții ar trebui să pornească de la faptul că fiecare copil este unic, că implicarea în educația lui
presupune echilibru între regulile care trebuiesc implementate si respectate și personalitatea acestuia. În
urma unor studii de specialitate, numeroși specialiști și-au exprimat acordul asupra faptului că părinții, nu
cadrele didactice ar trebui să fie cei care le explică copiilor ce le este permis să facă sau să nu facă, să
impună și să implementeze anumite reguli, care trebuie să fie clare și realiste. Aceste reguli vor trebui
respectate, iar consecințele nerespectării lor vor trebui explicate și dezbătute cu copiii pentru a le
conștientiza și pe acestea în paralel cu setul de reguli introdus.Important este ca în activitatea lor de educare
a ,, micului pui de om " să existe consecvență și echilibru .
,,Familia constituie un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală influențează armonia
fiecareia dintre părți” (Gaston Berger) În familie, copilul primește primele informații despre lumea
înconjurătoare, învață primele norme și reguli de conduită, de igienă și în același timp cunoaște și se
adaptează climatului socioafectiv necesar dezvoltării sale emoționale. Pshihologul Mihail Golu spunea că
: “Pecetea pe care părinții o lasă asupra structurii si profilului spiritual-moral al personalității propriilor
copii se menține toată viața ”. Astfel,modelele de conduită pe care părinții le oferă copiilor constituie
primele modele sociale cu o influență hotărâtoare asupra acestora. Aceste modele pe care copiii le preiau
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prin imitație și învățare îi vor ajuta în formarea concepției lor despre viață, în modul de comportare și
relaționare vis-a-vis de diferite norme și valori sociale. Acest tip de relație este primordial pentru în
dezvoltarea personalității celui mic, se menține pe toată durata vieții, dar cu intensități diferite și este
deosebit de important prin faptul că familia, nu numai că mediază ,dar și facilitează comunicarea și
interacțiunea copilului cu celelalte componente sociale, în special cu școala.
BIBLIOGRAFIE:
G. BERGER, Omul modern și educația sa - EDP București 1973;
M.GOLU, Dinamica personalitatii, Ed. Geneze București 1993.
REVISTA ,,Tribuna Învățământului", 2004-2005
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
LUNGU ANDREEA-MARIA
PROFESOR LA ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU“,
LIPOVA-JUD. BACAU
„Educația este mișcarea de la întuneric la lumină“ (Allan Bloom)
Fără a fi tratată exhaustiv, tema educației în familie naște diverse interpretări, acestea guvernând în
jurul aceleiași idei: părinții dețin puterea exemplului și „dirijează“ etapele formării unui copil. Educația
primită în familie deschide calea unui orizont al cunoașterii, al echilibrării formelor privite în aparență și
descoperite în esență. Scopul educației presupune implementarea unui ideal moral și civic care să contureze
evoluția persoanei. Din păcate, întâlnim diferite cazuri, mai ales în mediile sociale defavorizate, care
afișează exemple negative de îndrumare familială. Aceste situații reliefează un hiatus între realitate și ceea
ce se dorește a fi, la modul ideal, familia.
Imaginarul himeric asupra unor concepții de tip social poate genera o „lume“ dincolo de marginile
realului, în care „ordinea“ capătă o nuanță progresistă și inepuizabilă. Pot cauza anumite stări sociale sau
familiale răzvrăriri în universul gândirii, al manipulării simțurilor? Ca o compensație a „neajunsurilor“,
imaginația se așază în afara limitelor obișnuite ale cotidianului. Omul este coordonatorul a tot ceea ce își
însușește. Raportarea la ceilalți nu face decât să pună în balanță prioritățile și să aștepte soluția optimă care
să ducă spre progres. Accentul trebuie pus nu pe înfățișările exterioare, vizibile cu ușurință, ci pe imaginea
lăuntrică a ființei umane, a resorturilor interioare care dau posibilitatea unei permanente căutări.
Laitmotivul educației este supus raportului dintre individ și societate, înfățișând ascensiunea morală
a ființei. Această ascensiune este întreținută de „spațiul“ familial și de o traiectorie unică între un punct de
plecare și unul de sosire. În toată această „călătorie“, părinții ar trebui să fie „ghizi“ bine informați,
răbdădori, înțelepți și să-i facă pe copii să observe cu ușurință drumul propice și adecvat caracterului
fiecăruia.
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ROLUL FAMILIEI IN EDUCAREA PRESCOLARILOR
PROF. INV. PRESC. LUNGU MARIA
SCOALA GIMN. ,,VOIEVOD LITOVOI” TG-JIU
G:P:N: ,, VOIEVOD LITOVOI” TG-JIU
In educarea ,,puiului de om”, parintii, educatorii, scoala si societatea, in general, sunt mijloace
importante de educatie si instructie.
Printre problemele importante ale invatamantului in aceasta etapa de schimbare si modernizare
rapida se gaseste si cea vizand parteneriatul cu alti factori educationali, intre care familia ocupa un loc
privilegiat. Familia, prima scoala a vietii este cea care ofera copiilor primele cunostinte, primele deprinderi
dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-stimulativ necesar debutului sociofamilial.
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 ne-a dovedit ca nu toate familiile sunt dispuse sa-si indeplineasca consecvent
responsabilitatile educative fata de copii, acuzand lipsa de timp, grijile vietii zilnice, minimalizand rolul de
factor educativ. Alte familii, desi doresc sa asigure educatia corespunzatoare copiilor le lipsesc pregatirea
psihopedagogica, experienta.
Factorii care influenteaza azi mediul educativ sunt:noua conceptie care se cristalizeaza asupra
educatiei ca serviciul social si extinderea mass-media(T.V). Parintii trebuie sa-si intareasca fundamentarea
relatiilor pe baza dragostei lor fata de proprii copii si pe dorinta lor ca acestia sa aiba performante si succes
in viata. Aceasta nu se poate realiza daca parintii nu cunosc personalitatea propriului copil. Educatia
copilului este factorul principal care dezvolta personalitatea lui. In educatia copiilor trebuie sa existe intre
parinti intelegere si acord in diferite probleme si de aici decurg normal si celelalte.
In activitatea de educatie in familie un rol important il are,,climatul” care este rezultatul raporturilor
dintre membrii familiei. Aceste raporturi si carcaterul lor pot forma ,,climatul pozitiv”(favorabil) sau
,,climatul negativ”(nefavorabil) educatiei, adica formarea copilului ca cetatean, ca om.
Raporturile dintre parinti si copiii acestora sunt raporturi educative, cu repercursiuni asupra formarii
lor, lucru de care ar trebui sa fie constienti toti parintii. Atitidinile, comportamentul nostru, vorbele noastre,
ale parintilor influenteaza atitudinile, comportamentul si modul de a fi al copiilor.
Voi enumera cateva din posibile atitudini si comportamente ale parintilor si implicatiile lor in
formarea profilului moral al copilului.
*,,Familia severa”-in anumite limite imprima ordine, disciplina, seriozitate, asigura unitate si
echilibrul familiei. Severitatea este necesara in raporturile educationale din familie, dar cu masura. Ce s-ar
intampla in cazul in care parintii aplica copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul
creste timorat cu gandul pedepsei, ascunde greselile facute, simte nevoia sa minta, se indeparteaza afectiv
si efectiv de parinti si isi cauta intelegerea si afectivitatea in alta parte. Asa se nasc,,gastile “ si ,,bandele”
de minori. Mai grava este situatia cand parintii sunt impartiti in ,,tabere”:unul sever si unul indulgent.
Astfel se formeaza viitorul demagog, viitorul ipocrit, trasaturi de personaliate pe care nu si le doreste nici
un parinte pentru copilul sau.
*,,Familia permisiva” sta la polul opus al familiei severe, are un climat de ,,puf”.Asemenea copil va
fi neajutorat, un egoist, un meschin, caci in familie ii este permis orice, el are numai drepturi, in timp ce
parintii, doar datorii. Un asemenea copil se adapteaza si se incadreaza cu mari dificultati in colectivele de
scoala sau mai tarziu la locul de munca.
*,,Familia rigida” prejudiciaza maturizarea copiilor, generand lipsa de incredere in sine, teama de
nereusita si sanctiune. Invatatorul trebuie sa intervina, dupa ce cunoaste situatia reala, prin vizite la
domiciliu, discutii cu parintii (in particular, nu in sedinte) sugerandu-le cu discrete, tact si calm in ce mod
si sub ce forma se poate atenua si echilibra severitatea. Invatatorul trebuie sa fie postura sfatuitorului si nu
a judecatorului.
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*,,Familia libertina” creeaza o atmosfera lejera, prezentand riscul de a intarzia sau impedica
maturizarea sociala a copiilor datorita preocuparii excesive a unui parinte sau a ambilor pentru ei insisi.
Invatatorul trebuie sa intervina pentru a dezvolta siguranta de sine in sensul obtinerii unor rezultate bune la
invatatura, capacitatea de decizie, spiritul de independenta. Punerea ferma in garda a parintilor in legatura
cu pericolul evolutiei nefavorabile a copiilor este posibila si necesara.
Parintii trebuie sa inteleaga bine relatie dintre fapta si masura ei educationala. In climatul educational
sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea si blandetea, afectivitatea si sobrietatea, larghetea si
strictetea ) toate insa cu masura si la timp, orice exces fiind pagubitor in sfera formarii umane.
Un proverb spune :,,O vorba buna rostita la timp, invioreaza sufletul copilului, precum si ploaia
buna, cazuta la timp potrivit, invioreaza campul”
BIBLIOGRAFIE:
Colectia revistelor,,Tribuna Invatamantului, anii 2004-2005
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ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ A COPILULUI
PROF. LUPU AURELIA- CARMEN,
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 13 TIMISOARA
Familia există din cele mai vechi timpuri, dar a cunoscut modificări de la o societate la alta. 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 .
A. S. Makarenko fiind convins de rolul exemplului în educaţie ca şi de înclinaţia copilului pentru
imitaţie se adresează părinţilor astfel : ”Să nu credeţi că educaţi copilul numai atunci când vorbiţi cu el,
când îl povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii voastre chiar şi atunci când nu sunteţi
acasă. Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi sau vă întristaţi, cum vă purtaţi cu prietenii şi
duşmanii, felul cum râdeţi sau citiţi ziarul- toate au pentru copil mare însemnătate. Copilul vede sau simte
cea mai mică schimbare în ton ; orice subtilitate a gândurilor voastre ajunge la dânsul pe căi pe care voi nu
le observaţi. “
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 .
Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influenţează şi
modelează persoana umană. Unii merg chiar mai departe şi susţin că acţiunea ei asupra persoanei e atât de
mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte grupuri sociale. Familia este adevăratul laborator de formare a
persoanei
Noi, adulţii, suntem adesea copleşiţi de grijile zilnice şi ne este tot mai greu să ne aducem aminte
cum vedem lucrurile prin sufletul copilului care am fost .
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. Este unanim recunoscut faptul că
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.
„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. 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 săşi 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,
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copilul va muri din punct de vedere emoţional şi va deveni un handicapat 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 tip de
informaţii. 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 .
Există cinci modalităţi în care copiii exprimă şi înţeleg iubirea : mângâierile fizice, cuvintele de
încurajare, timpul acordat, darurile, serviciile .
Mângâierile fizice sunt cea mai puternică voce a iubirii. Copiii care sunt ţinuţi în braţe, sunt
îmbrăţişaţi, sărutaţi, se dezvoltă mai devreme din punct de vedere emoţional, decât cei care sunt lăsaţi multă
vreme fără un contact fizic. Ţinutul în braţe în timp ce i se citeşte o poveste devine amintire pentru tot restul
vieţii .
Cuvintele de încurajare, “balsam pentru suflet”, hrănesc interiorul copilului, dându-i sentimentul
valorii de sine şi al siguranţei, căci “în voia limbii este viaţa şi moartea” (proverb ebraic ). Tonul vocii,
blândeţea, atmosfera afectuoasă, toate comunică o căldură emoţională şi multă iubire. Cuvintele de laudă,
de încurajare, cuvintele călăuzitoare, tonul agreabil şi o mânie stăpânită vor aduce oricând un câştig însutit.
Un mesaj pozitiv transmis în mod negativ va aduce rezultate negative .
Timpul acordat este darul pe care părintele îl oferă prin prezenţa sa copilului. În multe case, copiilor
le este mai greu fără televizor decât fără taţi .Cu cât legătura emoţională dintre copil şi tată 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. A privi copilul în ochi este o
modalitate foarte eficientă de a transmite iubire din toată inima către sufletul copilului. Nu trebuie lăsat
copilul să creadă că i se oferă iubire pentru că a făcut ceva pe plac în momentul acela, trebuie să i se ofere
iubire în mod consecvent, orice ar fi, indiferent de comportamentul lui sau de orice alte împrejurări .
Timpul acordat înseamnă 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 .
Darurile sunt o formă de recunoştinţă sau de stimulare. Adevăratul dar exprimă iubirea pentru orice
persoană, gestul fiind făcut de bunăvoie. „ Cel mai frumos dar pe care îl puteţi oferi copilului dumneavoastră
este propria sănătate emoţională, fizică, spirituală şi intelectuală .” (Sherill şi Prudence Tippins)
Serviciile pline de iubire nu sunt sclavie, se fac de bunăvoie. Serviciile cu compasiune şi iubire sunt
caracteristice părinţilor cu vocaţie. A fi părinte bun nu înseamnă a oferi copilului tot ce îşi doreşte .
Pentru a fi un părinte bun trebuie :
o să observaţi felul în care copilul îşi exprimă iubirea faţă de dumneavoastră ;
o să observaţi felul în care copilul îşi exprimă iubirea faţă de ceilalţi ;
o să ascultaţi cu atenţie care sunt cele mai dese rugăminţi ale copilului dumneavoastră;
o să observaţi care sunt lucrurile de care se plânge cel mai adesea ;
o să-i oferiţi copilului posibilitatea de a alege.
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 .
BIBLIOGRAFIE :
R. Campbell, G. Chapman „Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor”, Ed. Curtea Veche Publishing,
Bucureşti, 2000
M. Golu, „ Dinamica personalităţii”, Ed. Geneze, Bucureşti, 1993
R. Vincent, „Cunoaşterea copilului”, E. D. P., Bucureşti, 1972
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ANTROPONIME FEMININE
PROF. LUȚĂ ANTONIE ADRIAN
COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI-GORJ
„Educi un barbat, educi un barbat. Educi o femeie, educi o întreagă generație.” (Brigham Young)
Componente ale limbajului, mijloc de comunicare între oameni, numele de locuri reprezintă un
fenomen social, un tezaur național. Durata de viață a unui nume de loc este variabilă de la caz la caz, de
aceea, datorită faptului că uneori, pot dăinui peste secole sau chiar milenii în forma inițială sau ușor
modificată toponimele prezintă o valoare deosebită, putând fi asimilate unor documente necesare
reconstituirii unor fenomene social-economice, naturale, tradiții, obiceiuri, sau chiar identificarea arborelui
genealogic al unei familii, apartenența etnolingvistică etc. Numele de locuri ne transmit informații despre
realitățile din trecut. acestea pot furniza date importante în ceea ce priveşte reconstituirea anumitor etape
din istoria limbii, dar şi din istoria societății umane, ele reflectă, în cazul nostru, prin frecvență şi structură
imaginea locului şi rolului pe care l-au ocupat femeile în cadrul familiei ori al colectivității în epocile mai
îndepărtate. Numele de locuri sunt repere și păstrătoare ale memoriei și identităților locale, rezistența în
timp și spațiu a toponimelor este legată de existența obiectului geografic denominat ca element natural sau
antropic, de înscrierea în documente cartografice a numelor respectiv sau de utilizarea locului numit pentru
comunitate. Astfel, o serie de realități geografice naturale sau sociale, dispărute cu decenii sau secole în
urmă, pot fi reconstituite grației prezenței toponimelor revelatoare. Toponimia naturală a unei zone nu
trebuie interpretată numai ca o imagine descriptivă a locului, ci şi ca istorie a acestuia, revelând astfel
dinamica peisajului antropic și procesele socio-economice care au afectat teritoriul respectiv. Studiul
toponimelor și interpretarea lor ca un rezultat al istoriilor și activităților locale din trecut, permite reliefarea
unor aspecte importante privind realitățile social-istorice și economice din fiecare epocă.
Iorgu Iordan afirma că, „toponimia este o adevărată arhivă a unui popor” reflectând realitățile
geografice, sociale și istorice, care îi circumscriu traiectul în spațiu și timp. Expresie a spiritului de
observație obiectivă și, în același timp, a spiritului satiric (al poporului), toponimia naturală (firească) este
esențialmente motivată. Numele de localități au suferit de-a lungul timpului nu doar modificări formale
parțiale, ci au fost adesea înlocuite în întregime, o dată sau chiar de mai multe ori, din diverse motive.
Schimbările de regimuri politice sau modificările de granițe au determinat în ultimul secol o serie de
transformări pe care oficială ale numelor de localități. În funcție de context, numele de localități sau alte
toponime care transmiteau informații despre realitățile socio-culturale locale, au fost modificate, traduse,
înlocuite în conformitate cu limba sau ideologia noilor guvernanți.
În articolul de față mi-am propus să abordez succint formarea numelor de locuri (sistemul
antroponimic ) şi în special celor de sorginte feminină, mai puțin analizate, poate şi din cauza faptului că
numele masculine se întâlnesc în toponimie cu o frecvență mult mai mare.
Faptul că antroponimele feminine sunt mai reduse, ca număr, decât cele masculine nu înseamnă însă
că sunt şi mai puțin importante. Adunate împreună, ele prezintă interes, în momentul de față, dintr-o dublă
perspectivă: pe de o parte reflectă rolul femeilor în societatea românească din trecut, iar pe de altă parte,
ocupă un loc important în istoria şi evoluția sistemului de denominație personal, de exemplu în statisticile
de evidență a populație, cunoscute sunt numele sugestive cu formă de genetiv precum: Amariei sau
Alioanei. Toponimia a conservat de-a lungul timpului, atât nume de locuri care ne vorbesc despre ocupațiile
din trecut ale femeilor, despre locul şi rolul lor în societate, cât şi structuri intermediare, populare din
evoluția patronimicelor actuale.
Dar, ținând cont de faptul că, pentru o foarte lungă perioadă femeia s-a ocupat exclusiv de casă şi de
gospodărie, participarea ei la viața publică fiind un drept câştigat destul de târziu, antroponimia şi, implicit,
toponimia înregistrează astăzi puține prenume şi nume de familie cu formă de feminin. Până în secolul al
XVI-lea cele mai multe dintre femei sunt consemnate cu un singur nume (individual, prenume, supranume,
andronim) – Alba, Agrişca, Anghelina, Ana, Anuşca, Barba, Brănduşa, Buna, Calea, Călina, Cătălina,
Despina, Dobrița, Dochița, Drăguşa, Dumitra, Elena, Eufrosina, Floare, Furnica, Ileana, Irina,, Bucureasa,
Comăneasa, Costăchioae, Dănciuleasa, Dimitreasa, Dobromireasa, Hilipoae, Ignătoae, Iosifoae, Lăzăroae,
Lupuleasa, Măneasa, Mihăileasă, Nănuleasa, Neagomireasa, Negoiasă, Oneasa, Oproae, Petreasa,
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Predoaie, Slăvileasca, Stroiasa, Trifoae, Ursoae, Vlăduleasa, Voineasa etc. Cu toate că numele feminine sau dezvoltat în paralel cu cele masculine, se deosebesc totuşi de acestea din urmă prin faptul că, din punct
de vedere social, femeia poartă toată viața doar numele de botez, celălalt element al formulei sale de
denominație fiind reprezentat, la nivel oficial, mai întâi de numele tatălui, apoi de cel al soțului (ex.
Bucureasca - soția/văduva lui Bucur) .
De exemplu în toponimia actuală din Oltenia există un număr destul de mare de elemente geografice,
antroponime feminine cum ar fi: bălți, biserici, câmpuri, comune, dealuri, heleşteie, islazuri, izvoare cu apă
minerală, locuințe izolate, mahalale, moşii, movile, munți, păduri, pâraie, părți de sat, poieni, poteci, sate,
silişti, văi, vâlcele, zăvoaie etc., fapt ce dovedește trăinicia populației de aici. Din totalitatea numelor topice,
antroponimelor feminine, derivate și nederivate, simple sau analitice, întâlnite în orizontul local
exemplificăm:
Stăncuța -moşie în Negomir; Răduța - deal sat Strâmtu loc. Slivileşti; Marga - culme de deal în
Câlnic; Duşa -pădure sat Artanu comuna Negomir; Stana - teren agricol în loc. Negomir; Iordanca- baltă
în loc. Drăgotești; Bolboasa - sat com. Bolboși;
Bibliografie:
1. Bolocan, Gheorghe, Dicționarul toponimic al României. Oltenia, vol. 1 (A-B), Craiova, Editura
Universitaria, 1993;
2. Iordan, Iorgu, Dicționar al numelor de familie româneşti, Bucureşti, Editura Ştiințifică şi
Enciclopedică, 1983.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ
PROF. INV. PRIMAR LUTA MIHAELA MARIA
LIC. TEHN ROSIA DE AMARADIA
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale. Chiar dacă, aparent, lucrurile decurg „de la sine”, există factori care pot influenţa
această dezvoltare, pe toate palierele sale, iar o parte din aceşti factori ţin strict de mediul familial şi de
felul în care cei care intră în contact cu copilul se raportează la lumea din jur.
Potrivit studiilor psihologice, primul pas în dezvoltarea bună a copilului, imediat după naştere, este
satisfacerea nevoilor imediate ale copilului. „Copilul plânge pentru că are o nevoie - este forma lui de
comunicare la acea vârstă. Este indicat să indentificăm acea nevoie şi să o satisfacem. În momentul în care
nu o satisfacem, apar frustrările atât pentru mamă, cât şi pentru copil”, explică specialiștii, precizând că
această satisfacere a nevoilor bebeluşului, în special de către mamă, constituie baza unei bune relaţii
ulterioare între cei doi. Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea
şi instruirea caracterului psiho-social. Familia 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.
Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe viitor va apărea acel
sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale
forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume
şi să îi arate ce e bine şi ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi
dorinţelor sale.
În familie se dezvoltă sprinjinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de participare la viaţa
socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale
copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viaţa copilului
acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează anumite deprinderi,
abilităţi ce contribuie la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui. În
familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi
însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult.
În grădiniţa de copii, formarea grupei de preşcolari reprezintă actul fondator al socializării ulterioare
a preşcolarului. Fiecare grupă reprezintă un context social complex, iar o bună adaptare la cerinţele
grădiniţei presupune înţelegerea rolului educatoarei, a aşteptărilor din partea acesteia, înţelegerea relaţiei
cu ceilalţi copii şi adaptarea la o serie de reguli. Studiile de psihologie educaţională arată că instrucţiunile
educatoarei şi modalităţile de predare, utilizarea unor strategii de modificare comportamentală adecvată
modelează tipul şi frecvenţa interacţiunilor dintre copii. Pentru o bună educaţie a copilului este necesară
colaborarea familiei cu grădiniţa. Apreciem că buna cunoaştere a ceea ce copilul trebuie să primească şi
primeşte concret din partea familiei, conjugată cu o muncă metodică pe baze ştiinţifice, din grădiniţă, în
condiţiile unei bune colaborări permanente dintre familie şi grădiniţă, a unei îndrumări suficiente a familiei,
reprezintă pârghii de bază în formarea personalităţii preşcolarului. De reţinut că: faptele de astăzi ale
copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine; deprinderile şi convingerile "creionate" acum
constituie baza modului de acţiune în viitor; atitudinile şi comportamentele adulţilor cu care vin în contact
(îndeosebi ale părinţilor) vor fi primele modele copiate cu fidelitate de către copii.
În prezent trăim într-o perioadă marcată de schimbări rapide, suntem puşi în faţa provocărilor de a ne
adapta unei lumi care nu mai este la fel de sigură şi predictibilă cum era în trecut. În această situaţie, este
necesar să acordăm o mai are atenţie dezvoltării comportamentului emoţional şi a celui social al copiilor.
Studiile indică faptul că acei copii care au dezvoltate abilităţile sociale se vor adapta mai bine la mediul
şcolar, vor avea rezultate mai bune. Copiii cu abilităţi sociale slab dezvoltate (copiii care se comportă
agresiv, fizic sau verbal, copiii care au dificultăţi de a se integra într-un grup) prezintă o probabilitate
crescută de a dezvolta probleme de comportament. Lucrurile nu se desfăşoară la fel în cazul tuturor copiilor.
Dacă un copil este caracterizat printr-un temperament energic, soluţia nu este să îl „liniştim”, ci să-i oferim
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activităţi stimulative de epuizare „sănătoasă” a surplusului de energie. Poate ar trebui să ne întrebăm în ce
măsură adulţii prezenţi în viaţa copilului oferă un model clar de autostăpânire. În multe cazuri, adultul are
obligaţia de a se schimba întâi pe sine pentru a oferi copilului un model adecvat.
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ŞCOALA SI FAMILIA – FACTORI DECISIVI IN EDUCATIE
PROF. INV. PRIMAR LUȚESCU VERONICA
ȘCOALA GIMNAZIALA ,,VOIEVOD LITOVOI” TG. - JIU
Alături de scoala si organizatiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupa de educatia
omului. Familia exercita o influenta deosebit de adanca asupra copiilor. O mare parte dintre cunostintele
despre natura, societate, deprinderile igienice, obisnuintele de comportament, elevul le datoreaza educatiei
primite in familie.
Înca de la începutul secolului al XIX-lea, Immanuel Kant - urmarind un proiect de emancipare a
conditiei umane - scria: "Parintii care au primit ei însisi o educatie sunt deja niste modele dupa care se
îndreapta copiii. Dar pentru a-i face pe acestia mai buni, este necesar sa facem din pedagogie un studiu;
altfel nu este nimic de sperat de la dânsa, iar educatia este încredintata unor oameni cu pregatire rea".
Spre sfârsitul aceluiasi secol, Eminescu - cu genialitate si profunda simtire - nota: "Astazi, ca
totdeauna, ei strigă: "Să răspândim lumina şi cultura în masa poporului!"; în vremea aceasta însă poporul
dacă ar fi întrebat, le-ar raspunde: "boieri dumneavoastra, lumina ca lumina, nu zicem ca nu-i buna; dar,
pâna una alta, dati-ne mijloace de hrana, scapati-ne de briciul administratiei".
Accelerarea transformarilor sociale, democratice, emanciparea femeii (la preocuparile materne si
gospodaresti adaugându-se preocuparile profesionale si de studiu), modificarea statutului copilului,
dispersia familiei, încercarea de a restitui prestigiul educatiei familiale (prestigiu pe care l-a avut pâna la
introducerea învatamântului obligatoriu), progresele sociologiei si psihologiei, precum si alte cauze au dus
la întelegerea faptului ca orice sistem de educatie ramâne neputincios daca se izbeste de indiferenta sau de
opozitia parintilor. Scoala capata astfel o misiune suplimentara. "Deoarece axa directoare a civilizatiei
occidentale este înaintarea persoanei spre mai multa libertate si fericire, înaintarea societatilor spre mai
multa întelegere si justitie... si dat fiind demisia unui numar de parinti si faptului ca un numar crescând de
copii vin fie din familii destramate, fie din medii analfabete si o comunicare între parinti si copii nu se face
întotdeauna foarte bine (parinti nascuti într-o lume aproape imobila înca, au copii care sunt nascuti într-o
lume bulversata), pentru toate aceste motive scoala are în sarcina o misiune suplimentara".
Au existat întotdeauna educatori excelenti si parinti iubitori, care nu si-au pus probabil atâtea
probleme si totusi au reusit foarte bine; dar poate ca acest lucru era mai usor într-o lume foarte statornica,
în care traditia avea ultimul cuvânt. Modificarea pe care au suferit-o, în curs de o generatie sau doua,
relatiile dintre parinti si copii, dintre adulti si tineri, apare mai vadita în consideratia pentru copil ce "are
semnificatia de recunoastere intima si profunda a valorii persoanei copilului si de încredere în potentialul
lui de dezvoltare".
Pentru îndeplinirea functiei fundamentale a familiei - de securizare a copilului - si a rolului sau
socializator, aculturant si individualizator, finalitatea definitorie a educatiei parintilor devine formarea
constiintei educative a parintilor, a necesitatii unui efort constient pe masura evolutiei nevoilor (inclusiv
de educatie) ale copilului.
Obstacolele relatiei scoala-familie pot fi de ordin comportamental (întâlnite, atât între parinti, cât si
la profesori si administratori scolari) sau de ordin material (relatia scoala-familie cere un surplus de efort
material si de timp).
Criza profunda care se accentueaza in perimetrul vietii care incepe in familie si mai cu seama efectele
dramatice ale degradării relaţiilor dintre oameni, tocmai datorită absenţei moralităţii – moralitate care
generează respectul si normalitatea dintre noi - ne obligă la analize coerente si ample pentru stoparea
fenomenului. Divorturile, abandonul copiilor, excesul si abuzurile sexuale de tot felul se pare ca fac, nu
de putine ori, deliciul informatiei si prelungirii acesteia in mass media, cu efecte din pacate extrem de
periculoase pentru conştiinţa publică, obişnuită mai curând cu indiferenţa faţă de cea mai urgentă si gravă
problemă - familia. Îţi vine să exclami în spirit paulinic: “Dacă familie nu mai e, nimic nu mai este posibil
pentru o viaţă normală, pentru o lume normală”.
Cei care lucrează în şcoală şi răspund de destinele educaţiei neamului pot înţelege condiţionarea
calităţii vieţii fiecăruia de educaţia oferită tinerilor şi adulţilor, copiilor şi părinţilor lor; aceasta în măsura
în care au doar ceva mai multă competenţă, bună-voinţă si responsabilitate morală decât oricare ...
"administraţie" (de la care nici Dumnezeu nu ar putea cere mai mult).
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THE IMPORTANCE OF THE FAMILY IN A CHILD’S EDUCATION
PROF. LACATUȘU IZABELA CRISTINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOTRU
The family as a cell acts only with love and respect and it dominates the understanding, affection,
sacrifice and childcare. So, in this way builds family environment, in which we live, laugh, play and develop
children. The contemporary concept over their role and contribution in this regard, in a way rejects the so
called single direction of influence of the parents over their children development, replacing it with an
intense interaction of three factors such as; the child, the parent and the wider social environment. This
interaction is constantly being seen as a mutual influence and process moving from the parent to the child
and the other way around, which as such triggers a variety of factors which in one way or another may
impact the children’s development and education, in both, positive as well as negative sense. The parents
take a crucial stand, when it comes to their children’s development and education as whole, as the parents
themselves are the ones to take care on the overall children physical and intellectual development, till the
point they get independent and ready to face the challenges of the society they live in. Parents are aware of
the work on the development of children, but at the same time they need pedagogical information on the
right to education of their children.
Just for these reasons, the pedagogues and psychologists as well as other researchers, emphasize in
an argumentative way, the role of the parents in their overall children’s development, focusing the
development of their personality in the family and wider. It has been said that the so called “children’s
development climate”, more frequently has been seen from the perspective of three interacting factors or
dimensions such as:
1. Parental happiness or pleasure to their children’s achievement;
2. Needs and the stress that imposes the parental role in the process;
3. The feeling regarding the parental competences towards their children overall development
The education for life in a given family commences with the first days of the child’s live. It is
consisting mainly of acquiring experience which is usually affected by constant learning. In this regard the
parents as well as the family as whole, play the role of the direct leaders as well as supporters of the
implementation of the education of their children. As this is one of the core factors of influence, it can be
seen as the fundamental one which with no doubt has a greater influence on the overall development and
creation of the human personality.
When parents involve themselves in the education process of their children, usually the outcome can
be qualified as a positive and encouraging one. In this regard, they are usually connected and act under their
own parental attitudes, which are transmitted through their demonstration of mutual confidentiality
regarding the children’s capabilities and their overall learning capacity which leads them towards
succeeding over the learning, education as a complex process. Therefore, parents should get involved in
supporting their children in doing their homework, as in this way they offer their parental support as one of
the key strategies leading towards a successful education of their children at school. Educational level of
children in the family depends more on the level of the parent’s education, so this factor strongly affects
family relationships and the successful development of children.
In order to have good results at school, the parental control over the child needs to be permanent. On
the other hand, in order to have success within the educational activity we are performing with the child,
we need to be familiar with the some rules which are connected to the children physical development and
furthermore, a special focus must be put on the child’s psychological development as well. In the family
are functioning these elements, which are: love, marriage, the care and happiness, elements related to the
functioning of life and the future. Children have two main educators in their lives – their parents and their
teachers. Parents are the prime educators until the child attends nursery or starts school and remain a major
influence on their children’s learning through school and beyond. But, mother is always closer to children.
Parents are their children’s strongest role model and greatest influence. Children always adopt parent’s
values and types of behavior. However, if parents are a positive influence in their children’s everyday lives,
and most importantly in their everyday education, the future it will be more beautiful and more successful.
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From all what was said so far, we may conclude that the education in the premises of a family life,
has a double meaning: Firstly, it must be seen through the perspective of its contribution to the overall child
raising up and education, which is crucial to his/her proper formation of children’s personality and further
on, his/her preparation for leading an independent life. On the other hand, the focus must be put on the
family as whole, and the role of children which must be based on their approach and contribution
concerning family problems, which should be dealt with, and finally solved by them. Offering education
support to children from their parents, concerning issues such as homework, would help children to create
an everyday routine of learning.
References:
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
ANTOCHI LACRAMIOARA
Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană şi a căror educaţielasă
amprente, uneori pentru toată viaţa deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi ȋn toate. Motivul? Iubirea sinceră pe
care le-o poartă! Admiraţia lor pentru părinţi este mare, idolatrizându-i chiar, aşa că, micuţul este oglinda
fiecărui părinte. Pentru a reuşi mai bine în educaţia copiilor lor, părinţii trebuie să fie consiliaţi, să se
pregătească ca să ştie care sunt fundamentele concepţiilor şi strategiilor educative.
De asemenea trebuie să colaboreze cu grădiniţa în primul rând – direct (cu educatoarea) si prin
Comitetul de parinţi precum şi cu specialiştii din unităţile specializate sau din organizaţiile
nonguvernamentale care se preocupă şi de domeniul educaţiei, luând în consideraţie ceea ce este util pentru
educaţia copiilor lor. Trebuie conştientizat ȋnsă şi faptul că părinţii au datoria sacră de creştere a copiilor
lor, fără a deveni însă supuşii acestora.
La rândul lor şi copiii au obligaţiunea tot sacră, de aşi iubi şi respecta părinţii. Ȋn timp, odată cu
evoluţia societăţii şi cu modificarea unor factori sociali, economici şi tehnici, tabloul tradiţional al familiei
s-a modificat profund şi ȋn special statutul femeii şi echilibrul tradiţional al rolurilor p e care le au cei doi
părinţi.Implicarea educațională a familiei este definită ca un set de activități pe care părinții le îndeplinesc
cu scopul de a susține, direct sau indirect procesul de instruire a copiilor
Cercetările arată că perioada dintre copilăria timpurie și prima clasă primară este crucială pentru
dezvoltarea copilului.
Comparativ cu părinții ai căror copii nu au frecventat grădinița, cei care au optat pentru urmararea
programului instructiv-educativ în grădiniță au aspirații ocupaționale mai ridicate pentru proprii lor copii
și o satisfacție în privința performanțelor școlare ale acestora. Implicarea familiei în procesul de pregătire
din perioada preșcolară este considerată de o deosebită importanță, cu efecte pozitive asupra performanțelor
școlare.
Crearea practicilor educaționale care să încurajeze parteneriatul familie grădiniță reprezintă o primă
etapă.
În privința factorilor impliciți în adaptarea copilului la viața școlară, menționăm că aceștia trebuie să
fie cunoscuți de educatoare și părinți, pentru a se evita dificultățile aferente „șocului școlarizării”.
Din perspectivă bioecologică, se poate vorbi de o mulțime de factori: factori ce ținde comunitate,
factori de natură familială și factori ce sunt legați de copil. Perioada preșcolară presupune luarea în
considerare a influenței tuturor factorilor amintiți anterior asupra procesului de adapatare a copilului.
Experiențele copilului anterioare începerii școlii reprezintă un factor care are un rol important în
adaptare. Adaptarea școlară este un predictor important asupra succesului școlar. Atitudinea copilului față
de școală este importantă pentru adaptarea sa și pentru o stare socioemoțională echilibrată. Copiii care au
o percepție pozitivă despre școală vo ravea performanțe școlare mai bune și se vor adapta mai bine din
punct de vedere social decât cei care percep școală într -un mod negativ.
Calitatea relațiilor dintre cadru didactic și copil,experiențele cu ceilalți preșcolari și atitudinea familiei
față de procesul de învățare reprezintă factori care influențează percepția copilului față de
școală.Încredereaa și acceptarea susțin tot ceea ce se petrece în cadrul parteneriatului părinte educatoare
sau familie-grădiniță -comunitate.
Cadrele didactice trebuie să ofere un model părinților, pentru ca aceștia să știe cum să acționeze. De
asemenea, cadrele didactice au nevoie să fie familiarizate cu modelul părinților pentru a facilita modelarea
în următoarele domenii:cum percep părinții comportamentul cadrelor didactice cu preșcolarii; cum se
raportează ei ca familiela procesul de educație; cum privesc părinții cadrele didactice ăn comunitate; cum
îndeplinesc rolurile.
Simpla decizie de a se angaja în formarea relației este un pas major spre dezvoltarea relațiilor
semnificative și pozitive cu părinții. Decizia de a stabili relații pozitive cu părinții schimbă perspectiva și
fundamentează natura și frecvența interacțiunilor.
Preocuparea de a interacționa frecvent cu familia este un indicator al grijii pentru aceasta.
Comunicarea frecvent ăexprimă dorința educatoarei de a forma un parteneriat. Este important șă știm că
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nevoile și scopurile părinților se modifică pe măsură ce copilul se dezvoltă; de aceea, preocuparea pentru
înțelegerea acestora va crește.
În relațiile cu familia, trebuie să evidențiem inputurile folosite de acesta pentru a satisface 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 acelo rcoordonate 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.
Astăzi, relația familie-școală este o prioritate. Însă este nevoie de timp și de efort, întrucât problemele
comportamentale și de educație ale elevilor nu dispar după o singură intervenție.Uneori, atât familia, cât și
școala vor fi nevoite să lucreze împreună ani întregi pentru soluționarea problemelor comune și pentru a-și
oferi ajutor reciproc în vederea accelerării progresului școlar al copiilor.
În același timp, este nevoie de acceptarea necondiționată a celuilalt. Relațiile de colaborare sunt mult
mai îmbunătațite atunci când educatorii îi abordează pe părinți la nivelul la care se află aceștia, nu la nivelul
la care ei (educatorii) cred ca ar trebui sau ar putea sa fie.
Astfel, sensibilitatea la diferențele dintre părinți în ceea ce privește timpul,aptitudinile și cunoștințele
lor va împiedica emiterea de judecăți nefondate.
Privind parteneriatul familie-școală cu deschidere și interes, într -o manieră dinamică și flexibilă,
suntem în măsură săevităm o anumită rutinizare a relaționării și să depășim modalitățile tradiționale, clasice,
de lucru cu părinții. În cadrul unor coordonate definite de respect mutual, permisivitate,acceptare
necondiționată, căldură, empatie și absența oricărei exploatări, parteneriatul are șansa de a fi constructiv.
Numai astfel vom reuși să găsim în psihologia educațională un loc adecvat parteneriatului, astfel
încât perspectiva din care sunt privite locul și rolul copilului să permită o conexiune eficientă a școlii cu
viața reală, elevul învățând în cele din urmă să fie bine ancorat în realitate și, în același timp, un model
pentru alții.
In consecință, unul dintre scopurile principale ale parteneriatului este crearea unui mediu educațional
care să activeze potențialul de învățare al elevilor și să încurajeze implicarea activă în învățare.
În acest sens, școala trebuie să asigure un climat în care atât elevii, cât și părinții săse simtă
confortabil si, pe cât posibil, să fie protejați de tentația de a asocia școala cu sentimentulde eșec.
Dacă interacțiunile dintre familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor
relații se vor simți mai puternic conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește
ajutorul pe care îl pot oferi elevilor în procesul învățării.
Scolile vor ca părinții să fie implicați, dar implicare lor depinde de măsura în care sunt invitați,
informați și implicați în tot ce se întâmplă.
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FAMILIA – PARTENER ESENŢIAL ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL
ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOR LAIEȘ GHEORGHINA ELENA
C.S.E.I. “PRIMAVARA”
REȘIȚA, CARAȘ – SEVERIN
Pentru educarea tinerei generaţii avem fiecare dintre noi o atare responsabilitate. Cu cât provocările
lumii modern devin mai mari prin evoluţia tehnologică, iar viaţa socială se complică, devine tot mai
evidentă necesitatea unui parteneriat educational în favoarea şi pentru educarea şi creşterea adecvată a
copiilor.
Parteneriatul despre aminteam mai sus presupune o colaborare şi cooperare prin interacţiune între
factorii educaţionali reprezentaţi prin familie, şcoală şi societate. Convey afirmă că ,,soţii şi părinţii joacă
trei roluri: producător, manager, conducător” 1. În ipostaza de producător, părinţii trebuie să fie răbdători,
să implice copiii în diverse activităţi astfel încât aceştia din urmă să găsească în acestea motivaţia de a duce
sarcinile la capăt. În rolul de manager, părinţii tind ,,să se concentreze asupra îndemînării şi nu a eficienţei,
asupra a face lucrurile cum trebuie, în loc de a face lucrurile care trebuie” 2. În fine, rolul de conducător, se
referă la faptul că acesta, părintele deţine, sau ar trebui să deţină controlul în edcaţia,, creşterea şi formarea
propriului copil.
De-a lungul timpului s-au realizat diferite studii cu privire la rolul şi importanţa pe care familia o are
în dezvoltarea urmaşilor. Dintre cele mai importante cercercetări efectuate în ultimii ani vom prezenta
succint câteva dintre cele mai importante. Aceste studii confirmă faptul că perioada petrecută în familie
este determinantă pentru evoluţia personalităţii copiilor şi pentru integrarea lor şcolară şi socială.
Una dintre direcţiile predilecte a acestor studii se referă la rolul pe care îl joacă mama, gradul acesteia
de cultură, statutul social şi dezvoltarea individuală, dragostea pentru copil.
Alte cercetări analizează elementele care influenţează construcţia personalităţii copilului ţi reelvă
importanţa familiei la diferite vârste ale copilului. Cercetările asupra coeficientului de inteligenţăm al
mamei şi al copiluli în familie pun accentul pe rolul inteligenţei materne în dezvoltarea copilului.
Relaţia dintre mediul familiar şi rezultate şcolare reprezintă o altă direcţie de cercetare. Impactul
familiei asupra achiziţiilor şcolare ale copilului şi al dezvoltării acestuia au fost şi ele cercetate şi analizate
atât de către specialişti din străinătate cât şi de cei de la noi din ţară. Rezultatele acestor studii au demonstrat
că dezvoltarea copiluli influenţată în proporţie de 70, 63 % de familie, iar adaptarea şcolară este influenţată
de familie în proporţie de 74, 47 %.
Privitor la analiza stilurilor educative, cercetările naţionale şi internaţionale atestă o multitudine de
determinante ale acestui subiect. Acestea se referă atât la coordonatele exterioare cât şi la variabilele interne
ale vieţii de familie. Unii cercetători cpnsideră că atmosfera familiară, climatul familiei şi tehnicile de
influenţă ale familiei se pot identifica cu stilul educativ.
Construcţia imaginii de sine este o direcţie relatov nouă în cercetare. Elementele principale ale
acestei direcţii sunt: mediul social, limbajul şi reprezentarea despre sine. Pedagogia practicată în şcoala
modernă este de aşa natură încât îi favorizeză pe cei cu şanse şi îi defavorizeză pe ceilalţi, pe restul, care
sunt catalogaţi ca fiind ,,slabi”. Sociologic aceasta se tradce cu trecerea de la o clasă normală la na specială
pe când la nivel psihologic se formează o imagine de sine negativă, corespunzătoare unui neadaptat,
incapabil. De la această situaţie porneşte resemnarea, pasivitatea atât şcoalră cât şi socio-personală şi odată
cu acestea apare fenomenul delincvenţei şi criminalităţii juvenile.
Studii şi cercetări de valoare la subiectul Parteneriat educaţional: familie – şcoală –societate cu
referire la educaţia şi consilierea părinţilor au realizat autorii români E. Vrasmas, A. Băran-Pescaru, Gh.
Bunescu, R. Vincente, M. Voinea,E. Stănciulescu, L. Cuzneţov etc.
În direcţiile de cercetare a realităţii mediului familial s-a putut remarca creşterea interesului pentru
analiza acestui domeniu. Toate studiile actuale evidenţiază importanţa de necontestat a mediului familial
asupra dezvoltării copilului. Într-o societatea care îşi propne educaţia şi acordarea de şanse egale pentru toţi
1
2

S.R. Convey, Etica liderului eficient sau Conducerea bazată pe principii, Editura Alfa, Bucureşti, 2001, p. 133.
Ibidem, p.134.
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copiii, acestea sunt semnale de alarmă în condiţiile în care un număr mare de familii sunt incomplete
datorită diverselor motive: divorţul, emigrarea peste hotare etc.
Parteneriatl educaţional ca principiu esenţial în pedagogia contemporană reprezintă o condiţie a
eficienţei intervenţiilor socio-educative bazate pe şcoală şi comunitate. Dezideratul familiilor atnci când îşi
trimit copiii la şcoală este acela de a-şi dobândi instrumentele necesare pentru a reuşi în viaţă. Şcolile, pe
de altă parte trimit copiii înapoi în familiile lor, acolo unde presupun că le va fi acordat sprijinl de acre
aceştia au nevoie pentr a creşte şi a învăţa. Interacţiunea aceasta între casă şi şcoală, în care acestea două
îşi împart acţiunea asupra capacităţilor copiilor este considerat centrul dezvoltării, al dezbaterilor şi al
obţinerii informaţiilor de orice natură. Fie că vărbim de comitetul de părinţi, consiliul şcolii, senatul, camera
părinţilor, majoritatea institţiilor edcative are un grup formal de legătură şcoală-familie. Toţi lucrează şi
conclucrează pentr a crea o punte între familie şi sisteml de învăţământ. Fie că vorbim de implicare
parentală, parteneriat, relaţii şcoală-familie, toate acestea reprezintă convingerea că dacă adulţii din cadrul
celor două instituţii comunică şi colaborează, atunci cu sigranţă cei care vor avea cel mai mult de câştigat
sunt numai şi numai copiii.
Modul de interrelaţionare dintre profesori şi părinţi îşi pun amprenta pe formarea şi instruirea
copilului. Numeroase studii au demonstrat că atăta timp cât între cele două instituţii ale educaţiei, şcoala şi
familia, există o relaţie bnă sau foarte bună, acest lucru este în avantajul dezvoltării copilului la toate
vârstele. Cu toate acestea datorită complexitatea actului educaţional, a relaţiilor umane şi sociale, a
sarcinilor tot mai dificile cărora trebuie să le facp faţă sistemul educaţional încep să iasă la iveală tot mai
multe fisuri în relaţia şcoală-familie. De aceea, în ultimul timp se pune accentul tot mai mult pe concepte
ca oplinia copilului, participarea lui în a lua decizii, opţiunea persoală, implicarea copiluli de la cele mai
fragede vârste în a-l responsabiliza şi a-i acorda drepturile ce i se cuvin şi pe care le asigură societatea.
Concluzinăm prin a spune că parteneriatul educaţional este o fprmă de comunicare, cooperare,
colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional care presupune o unitate de cerinţe,
opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. Formele de activităţi realizate în a ssţine
funcţia educativă a familie respectă următoarele principii: confidenţialitatea, respectul individualităţii,
sinceritate, recnoaşterea propriilor limite, negocierea soluţiilor şi repsectarea deciziilor beneficirului,
nediscriminarea, acordarea unor servicii integrate.
Bibliografia:
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Bucureşti, 2004.
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CIOCNIREA CIVILIZAȚIILOR IN „CAZUL FAMILIEI BODNARIU”
LAIEȘ LORENA IONELA,
COLEGIUL NAȚIONAL „TRAIAN LALESCU” REȘIȚA
Autorităţile norvegiene sunt foarte dure în privinţa protecţiei copilului. Deşi legislaţia europeană şi
nu diferă cu mult de legea pentru protecţia copilului din România, pentru că, până la urmă, au la bază acelaşi
act normativ european, modul în care se intervine în anumite situaţii este destul de brutal. Nu se face o
informare a părintelui şi nici consilierea lui. Tradiţiile şi mentalitatea din România sunt mult diferite de cele
din Norvegia. Românii plecaţi acolo au comunicat că au fost cazuri în care copiii au fost luaţi din familie
pentru că părinţii au fumat în aceeaşi cameră în care minorul îşi petrece ziua.
Marius şi Ruth Bodnariu, o familie mixtă româno-norvegiană, au rămas fără cei cinci copii după ce
micuţii au fost luaţi de Protecţia Copilului din Norvegia. Fratele lui Marius Bodnariu, care locuieşte în
România, a relatat că din primele date acţiunea ar avea la bază chestiuni de ordin religios.
„Luni 16 noiembrie cele două fete, Eliana şi Naomi, sunt luate de la şcoala de Protecţia Copilului şi
duse într-un loc secret. Apoi, Protecţia Copilului împreună cu Poliţia vin acasă şi iau şi pe cei doi băieţi
Matei şi Ioan, iar Ruth cu bebeluşul Ezekiel (trei luni) este arestată şi dusă la Poliţie. După mai multe ore
de interogatoriu, Marius şi Ruth au fost lăsaţi să plece acasă împreună cu bebeluşul. De atunci şi până la
această oră, nici Marius şi nici Ruth nu i-au mai văzut pe cei patru copii mai mari”, scrie fratele românului
din Norvegia, pe Facebook. Potrivit aceleiaşi surse, ziua următoare, în 17 noiembrie Protecţia Copilului,
însoţită de patru politişti, a venit acasă şi a luat bebelusul de trei luni de la mamă, pentru că au considerat
mama ca fiind periculoasă. Tot atunci i-au spus lui Ruth despre copii, că sunt daţi la două familii, că s-au
integrat foarte bine şi că nu le este dor de părinţi.
Drama familiei Marius şi Ruth Bodnariu este drama naţiunii noastre. Cei cinci copii frumoşi ai
familiei Bodnariu, cetăţeni ai României, răpiţi de o organizaţie cu ideologie nazistă, numită Barnevernet,
au fost privaţi de iubirea părinţilor lor în noaptea de Crăciun.
Motivul oficial este legat de "disciplinarea fizica" a copiilor, admisa de familie sub forma unor "palme
la fund". Cu toate ca bataia este contestata de majoritatea specialistilor, aceasta practica inca este vazuta ca
un instrument util in cresterea copiilor. Sa fie asa? O palma la fund este oare inofensiva?
Violenta in familie a tot fost adusa in discutie in ultima vreme, mai ales dupa faptele din Norvegia.
Cazul Bodnariu a impartit parerile in doua tabere: cei care sustin ca bataia nu este o forma adecvata de
educatie (intrucat promoveaza violenta si nu contribuie la dezvoltarea copilului) si cei care sunt de parere
ca Unde da mama, creste sau ca Bataia e rupta din Rai sau ca O palma nu a omorat pe nimeni.
“Raiul, pentru copii, ar trebui sa fie un mediu plin de iubire si siguranta si incredere.” De ce sunt
oameni care inca agreeaza bataia copiilor? Ce poate inlocui aceasta practica?
Viața de părinți este foarte complexă. Avem lucruri de făcut care țin de împlinirea nevoilor
existențiale, dar și lucruri care țin de împlinirea nevoilor personale și sufletești. Majoritatea adulților care
au crescut cu bătaie tind să justifice actul violenței. Probabil că este modul lor de a se proteja emoțional de
ceea ce au trăit copii fiind. Ca sa fii agresat de proprii părinți sau bunici, persoanele cele mai apropiate,
trebuie să găsești o explicație. Copilul percepe acest act drept o retragere a afecțiunii materne, iar copilul
se judecă pe el, se culpabilizează și simte că nu mai merită iubirea părintelui. Copilul are nevoie de iubire,
de siguranță, de încredere. Pe de altă parte, acei părinți care adoptă metoda creșterii fără violență, cad în
extrema cealaltă: fără limite. Iar un copil care crește fără limite este un copil care nu se simte în siguranță.
În primul rând, copiii testează, iar acest lucrul îl putem observa foarte des. Copiii ne testează limitele și
regulile și de multe ori noi cedăm. Dacă noi cedăm, copilul ne percepe ca fiind mai slabi decât ei, iar dacă
suntem mai slabi decât ei, înseamnă că nici nu putem să îi protejăm. Cineva trebuie să îl protejeze fizic și
emoțional, iar dacă nu există nimeni în familie care să fie perceput ca puternic acești copii ajung șă își
asume rolul de puternici, de eroi. Adesea devin violenți, pentru că nu au altă tehnică prin care să se
protejeze.
Este ceva ce părinți trebuie să învețe: fermitatea, și nu repetând pe pilot automat modul de reacție pe
care părinții noștri, neavând la dispoziție alte știința pe care noi o avem, tindem să repetăm aceleași greșeli.
Sunt foarte mulți părinți care nu fac diferența între un ton ferm și un ton agresiv. Copiii reacționează diferit
la fermitate și agresivitate. Ori devin violenți, ori se resemnează în fața violenței. Tonul ferm este tonul
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hotărât al persoanei care știe ce face, iar acest lucru îi oferă confort emoțional. O persoană care își pierde
controlul este o persoană slabă care își pierde respectul în fața copilului. Există reguli care se negociază, și
altele care nu se negociază. Este foarte important să fim un model pentru regulile pe care le aplicăm.
Regulile ar trebui formulate pozitiv, prin explicații, prin oferirea de variante.
Se pare că în Norvegia este plan de stat, cota pentru luarea copiilor de la părinţii lor. Autorităţile de
protecţie, chiar se întrec în realizarea acestei cote. Oamenii de ştiinţă, criminologii, juriştii, avocaţii –
oameni cu valori tradiţionale – nu înţeleg. Ei spun că are loc ceva ciudat. Are loc dezvoltarea statului pe
familii.
Agentul organizaţiei „Barnevarn”, primeşte de la bugetul de stat, sume imense pentru răsturnarea
cuibului de familie, pentru copilul furat. Acest lucru se întâmplă în toate ţările scandinave. În şcoală sunt
anunţuri precum: „Când părinţii tăi te roagă să-ţi faci tema, sună-ne! Noi te vom elibera de la astfel de
părinţi.” În conformitate cu legislaţia locală, copiii sunt luaţi fără nici un fel de acte. Plânsul este „interzis”
în Norvegia, este considerat o „boală” şi „Autorităţile pentru apărarea copiilor” pot să trimită părinții forţat
la psihiatrie.
În acest sens, părinţii adoptivi pot alege copilul, ca la piaţă. Dacă ţi-a plăcut o fetiţă blondă cu ochii
albaştri şi o vrei, ajunge să telefonezi la Barnevarn şi să spui: „Sunt pregătit/ă, am cameră pentru copil” şi
să spui numele copilului. Titlul în ziarul norvegian: „1/5 din copiii norvegieni sunt deja salvaţi de la părinţi”,
înseamnă că dintr-un milion de copii, în acest stat, cam 200.000 sunt „salvaţi” şi nu mai locuiesc cu mama
şi tata acasă, ci într-o instituţie pentru copii. Copiii sunt bunuri, pe care nu le restituie. Ministerul care se
ocupă cu probleme legate de copii, se numeşte literalmente Ministerul Afacerilor Copiilor şi Egalităţii la
toate formele de diversitate sexuală.
Minorităţile sexuale în Norvegia, cu siguranţă nu mai sunt minorităţi. Minorităţile, sunt acum
orientaţii heterosexuali. În materialele sociologilor, disponibile în mod liber, se afirmă că, în anul 2050,
Norvegia va fi ţara cu 90% homo. Ce se înţelege prin termenul de „homo” este greu de imaginat. Se spune
că ideile noastre despre lesbiene şi gay sunt deja trecutul. În privinţa egalităţii de gen, sunt omişi termenii
de „bărbat” şi „femeie”. S-a iniţiat Programul de Stat experimental, în care au fost eliminate de la grădiniţe
poveşti ca Cenuşăreasa şi poveştile fraţilor Grimm. În locul lor a fost scrisă altă literatură de tip „Rege şi
Rege”, sau „Copii gay”. În ele, de exemplu, prinţul se îndrăgosteşte de rege, sau de alt prinţ, prinţesa visează
la căsătoria cu regina. În conformitate cu legea, copiilor de grădiniţă educatoarele sunt obligate să le citească
aceste povestiri şi să le arate imagini.
S-a întâmplat un caz. Turişti ruşi s-au dus în Noua Zeelandă cu o viză de şedere de scurtă durată, de
exemplu pe șapte zile, părinte cu copil. Părinţii, ori au ţipat la copil, ori copilul plângea mai tare şi de la
hotel au sunat la serviciul pentru protecţia oficială a copiilor. A apărut grupul „salvator” şi le-a luat copilul,
l-au „salvat“ de la părinţii „sadici”. Diplomaţii ruşi au luptat mai bine de un an pentru o întâlnire între
părinţii biologici şi copil.
Rămaşi fără cei cinci copii, luaţi de lângă părinţi de Serviciul de Protecţie a Copilului din Norvegia,
Barnevernet, soţii Bodnariu şi-au recuperat în 3 iunie 2016 toţi cei cinci copii. La scurt timp după
întoarcerea micuţilor în familie, Marius şi Ruth Bodnariu au venit în România şi nu au mai plecat. În plus,
familiei Bodnariu i s-a născut în România cel de-al şaselea copil.
Bibliografie:
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
AUTOR: LASZLO ANA ALETTA
„Oricine are nevoie de o casă în care să trăiască, dar o familie care te sprijină clădeşte cu adevărat un
cămin.” – Anthony Liccione
Pornind de la premiza acestui citat familia este punctul de plecare, locul unde începe educaţia
copilului. Nu numai că este foarte importantă, ci chiar este definitorie în viaţa oricui. O cunoştiinţă dea
mea, într-o prezentare, a comparat familia şi căminul cu un cuib de păsări. Familia e cea care clădeşte cu
adevărat un cămin, cuibul ,care oferă protecţie, siguranţă şi hrană sufletească copiilor. Datoria părinţilor e
de a „ciripi” tot timpul şi chiar dacă, cu timpul, copiii pleacă de acasă, pe drumul lor vor auzi şi-şi vor
aminti toată viaţa cântecul auzit în copilărie.
Familia este locul în care creștem, ne cunoaștem propriile nevoi și ne dezvoltăm. Este mediul de
acasă, unde mereu găsim înțelegere, iar principalul scop este acela de a rămâne uniți, indiferent de
încercările vieții.
Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de
viața copilului. De la ce mănânca zi de zi copilul, cu ce se îmbracă, la ce tip de informații este expus, prin
ce stări emoționale trece, în ce activități este implicat, la ce grădiniță merge. Rolul mamei și al tatălui sunt
diferite în dezvoltarea copilului și în modelarea personalității sale. Mama are rolul de a-l proteja pe copil,
în timp ce tatal are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru confruntarea de mai târziu cu lumea, cu viața. Ambii
părinti sunt un model pentru copil, și această diferenţă aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i
experienţe variate. Cercetările au demonstrat, că părinții au stiluri diferite de educație a copilului: mamele
tind mai mult spre precauţie, ele încurajează securitatea, echitatea; simplifică mesajele și vorbesc la nivelul
copilului; pun accent pe îngrijirea copilului, pe simpatie, grijă şi ajutor bazat pe relaţii și percep lumea din
jur în raport cu copiii lor. Taţii se exprimă mai sumar, direct și la obiect; adeseori încurajează copiii să
încerce, să testeze lucrurile; încurajează independenţa, concurenţa, pun accent pe dreptate şi îndatoriri
bazate pe reguli; tind să se joace cu copiii și să perceapă copiii lor în raport cu lumea din jur. Un lucru este
cert, că ambele abordări sunt necesare pentru maturizarea copilului
Ingredientele necesare pentru o implicare sănătoasă în dezvoltarea copiilor sunt: iubirea focalizată pe
copil, necondiţionată şi manifestată în mod sănătos (inclusiv, manifestarea grijii şi a interesului pentru tot
ce i se întâmplă şi ce trăieşte copilul); setarea limitelor, discutarea şi agrearea regulilor; comunicarea
consistentă, exprimarea deschisă şi asertivă, cu copilul şi cu alți membri ai familiei; identificarea de gen
pozitivă și coeziunea cu alți membri ai comunictății în care crește copilul. Cercetările arată că prezența
taților și a mamelor în creșterea, educația și dezvoltarea copiilor, în egală măsură, asigură succesul
dezvoltării acestora.
În decursul anilor petrecuţi la catedră am avut ocazia să observ diferenţa de comportament, al
bagajului de cunoştiinţe, al valorilor morale dintre copilul care provenea dintr-o familie în care prezenţa
părinţilor şi educaţia în familie era permanentă şi dintre copilul care provenea dintr-o familie în care
neajunsurile vieţii, statutul social şi-au pus amprenta asupra părinţilor.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
LÁSZLÓ ENIKŐ
De la naștere, asupra copilului se exercită un sistem de influențe formative, familiale si extrafamiliale.
În prima parte a vieții, mediul principal și direct de formare a
omului este familia. În perioada preșcolară, asupra copilului se exercită diferite categorii de influențe
formative, pe care le produce familia. Căile procesului formativ ce se desfășoară în cadrul familiei nu sunt
altele decât cele ce stau la baza procesului educațional în general, dar le sunt particularizate la specificul
educației în familie. Funcţiile familiei: Funcţia de perpetuare a speciei, funcţia educativă, funcţia
economică.
Educația în familie începe prin realizarea scopului de ansamblu al educației, ea constituind temelia
peste care se vor suprapune ceelalte influențe educative.
Educația în familie are un caracter spontan, neorganizat și este deseori inconștientă si nefinalizată.
Influența formativă a familiei este permanentă și se exercită în cadrul acțiunilor de viață curentă. Această
influență este foarte puternică deoarece se bazează pe afectivitatea naturală ce leagă copilul de părinte.
Exercitându-se asupra individului în formare, lasă amprente puternice în personalitatea individului. Atâta
timp cât familia constituie unul din elementele de bază ale societății, educația în familie este și va rămâne
un fenomen social permanent. Căile și mijloacele de realizare a educației la nivelul familiei sunt în funcție
de scopul general al educației dar și de particularitățile specifice educației la nivelul familiei. Calea
participării directe:
-copiii nu pot deveni adulți decât având permanent în față exemplul acestora și luând contact cu viața
direct prin acțiuni de viață;
-calea muncii: constă în folosirea unor activități prin care copilul se formează pentru a fi de folos mai
întâi în cadrul colectivului restrâns al familiei apoi în cel lărgit al societății;
- calea exemplului: comportamentul social al copilului este determinat de relațiile sociale care există
în cadrul familiei;
-calea autorității, bazată pe cunoașterea copilului: formarea anumitor obișnuințe sociale, anumitor
deprinderi de comportare, presupune intervenția fermă a părinților, care favorizează efectuarea anumitor
acțiuni sau înfrânarea acestora de către copil;
Familia, nucleul de bază al societății noastre, are rolul de a asigura dezvoltarea fizică si morală a
copilului. De familie depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului, de felul în care părinții
vor educa copilul, de felul cum vor ști să dirijeze viața lui afectivă, de aceasta va depinde formarea
personalității copilului.
Funcția educativă a familiei constă în pregătirea copilului pentru viață. Deoarece prin structura sa,
familia oferă cadrul cel mai potrivit pentru formarea principalelor deprinderi, pentru transmiterea
principalelor cunoștințe asupra realității și formarea primelor principii de viață.
Privind formele concrete prin care familia își exercită influența educativa, în prima copilărie cea mai
importantă este relația dintre mediul familial și dezvoltarealimbajului. Calitatea modelului lingvistic pe care
îl ofera copilului membrii familiei,influențează dezvoltarea gândirii acestuia.
În perioada școlarizării, randamentul la învățătură va depinde în mare măsură de posibilitatea oferită
copilului de a învăța unele lucruri din ambianța familială și dindiferitele împrejurări de viață din afara
acesteia în care va fi pus în mod conștient de părinți. Chiar modul în care se dă sprijinul la învățătură are o
mare influență în dezvoltarea capacităților psihice și morale ale copilului. Unii părinți se substituie acestuia
în îndeplinirea îndatoririlor școlare, ceea ce îi creează o stare de pasivitate și o falsă concepție despre muncă,
alții au o atitudine rigidă, aspră, ceea ce îl inhibă, frânându-i dezvoltarea gândirii.Actul educațional la
nivelul familiei trebuie să își asume răspunderea de a îmbina mereu sfera de viață socială cu procesul
intenționat pedagogic.
Educaţia familială reprezintă o modalitate esenţială de realizare a educaţiei informale şi manifestă
principalele caracteristici ale acesteia: se realizează în mod nesistematic, prin experienţe de viaţă trăite în
mod concret, direct; se manifestă difuz în conduita indivizilor şi a grupurilor, impregnează personalitatea
cu specificul sau prin influenţarea implicită, integrală şi continuă.
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În abordările contemporane ale fenomenului educaţiei se discută despre eroziunea funcţtiilor familiei
şi mai ales a funcţiei de socializare şi, implicit, despre limitele educaţiei familiale, educaţia fiind atribuită
în principal şcolii. Totodată se discută despre de-şcolarizarea educaţiei, despre necesitatea întoarcerii
priorităților educației la familie, școala având ca sarcină doar instruirea.
Tendinţe contradictorii se manifestă şi în spaţiul educaţiei, reflectate şi în cercetarea acesteia şi mai
ales în promovarea unor politici educaţionale. Sunt pe de-o parte tendinţe de concentrare a educaţiei întrun singur focar, şcoala sau familia, pe de altă parte sunt tendinţe de difuziune a acesteia în comunitate,
datorită globalizării, informatizării, mass-media. Infuzia în conţinuturile educaţiei a virtualului, a
informaţiilor punctuale despre realitate, viteza schimbărilor în toate planurile vieţii şi reformarea educaţiei
pentru a fi adecvată acestora, relativizarea valorilor, au produs efecte care deseori conduc spre interogaţia:
“educaţia încotro?”
În acelaşi timp, familia din România ca instituţie socială se află în faţă unor provocări de ordin socioeconomic care au condus la apariţia unor fenomene sociale cu impact direct asupra educaţiei copilului în
familie: rata crescută a divorţurilor, creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea numărului
cuplurilor consensuale, creşterea fenomenului violenţei domestice, creşterea numărului de familii
dezavantajate socio-economic, creşterea numărului de părinţi care pleacă în străinătate pentru a munci etc.
Ținând seama de aceste realităţi de ordin social, cunoaşterea tendinţelor educaţiei în ansamblu şi realizarea
unei reforme autentice în acest domeniu, cu consecinţe benefice pentru ansamblul societăţii, nu se pot
realiza fără abordarea educaţiei familiale pentru a răspunde acestor noi provocări şi fără corelarea
schimbărilor care se produc în interiorul acesteia şi a efectelor pe care le provoacă, cu ansamblul proceselor
din societate, cu schimbările din educaţie. Reforma educaţiei presupune nu numai reforma învățământului.
Şcoala, în consonanţă cu familia, poate să realizeze propria ei contribuţie coerentă la educarea tinerei
generaţii.
Priorităţilor politice actuale vizează în mare parte obiective care privesc implicit educaţia în familie
şi şcoală: abordarea educaţiei ca forţă principală a schimbării tehnologiei, economiei, administraţiei şi a
promovării de valori în societate; acces egal şi sporit la educaţie; calitatea ridicată a educaţtiei şi pregătirea
societăţii bazate pe cunoaştere; transformarea educaţiei în resursa de bază a modernizării României;
considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung; reducerea sărăciei
şi a marginalizării sociale; îmbunătăţirea standardului de viaţă. “Întărirea libertăţilor individuale, sporirea
siguranţei cetăţeanului şi a familiei” nu pot să devină o realitate dacă familia nu-şi realizează funcţiile, în
principal, funcţia de socializare/educativă.
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EDUCAȚIA IN FAMILIE
CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
LASZLO GABRIELLA, INVAȚATOARE LA ȘCOALA GIMNAZIALA
„KRIZA JANOS”,
AITA MARE, JUD. COVASNA
Familia este locul unde începe viața, și dragostea nu se termină niciodată. (Jurnalul unei mame)
Familia este mediul în care începe procesul de dezvoltare și cunoaștere al copilului. Părinții joacă cel
mai important rol în formarea copiilor, în dezvoltarea lor ca personalitate. Au o influență deosebită asupra
copiilor în primul rând prin modelul comportamental, pe care le oferă. Este foarte important asigurarea unui
climat favorabil atât pe plan material, cât și pe plan afectiv. Dragostea părinților și a celor din jur îi oferă
copilului sentimentul de protecție și de siguranță.
În familie începe educația copilului, care este determinat de mai mulți factori: relația afectivă dintre
copil și părinți, sau alti membri de familie, nivelul de educație al familiei, valorile pe care familia le
transmite copiilor.
”Cei șapte ani de acasă” înseamnă educația primită de copil în primii ani de viață, în perioada în care
petrece cel mai mult timp alături de familie, în special de mamă. Aceste experiențe trăite sunt determinante
în formarea caracterului unui copil. Este perioada în care copilul exploră lumea din jur, învață să fie
autonom, învață să comunice cu ceilalți, să socializeze.
Ce așteptăm de la un copil cu ”cei șapte ani de acasă”? De obicei să fie politicos, să aibă bune maniere.
După psihologi: să aibă un anumit grad de autonomie, un limbaj dezvoltat, care să-i permită comunicarea
eficientă cu cei din jur, un grad de dezvoltare emoțională, care să-i dea posibilitatea de a-și controla emoțiile
și capacitatea de relaționare socială.
Copiii mici învață prin imitație. Imită acțiunile, gesturile părinților sau celor apropiați. Își privesc
părinții și de la ei învață să salute, să folosească cuvintele magice ”mulțumesc” și ”te rog”, să zâmbească
celor din jur, să lege prietenii, șă iubească. Urmăresc modul în care vorbesc, se comportă între ei, observă
cum fac față sentimentelor intense ca bucuria, îngrijorarea, frica, dezamăgirea sau epuizarea, urmăresc
modul în care tratează alți oameni și cum vorbesc despre ei. Sunt atenți la fiecare vibrație al celor mari,
simt și intuiesc trăirile lor și absorb ca un burete toate informațiile primite.
”Copiii spun ce aud și fac ce văd. Părinții se pot vedea în copiii lor, ca într-o oglindă, pe ei înșiși.”
(Jurnalul unei mame)
Comportamentul părinților și faptele lor au cea mai mare influență asupra copiilor. Părintele oferă,
intenționat sau nu, modelul de comportament copilului său. De aceea fiecare părinte are o mare
responsabilitate pentru ceea ce transmite către copil.
”Educația începe acasă. Nu poți da vina pe școală că nu ți-a învățat copilul ceea ce nu l-ai învățat tu.”
(Geoffrey Holder)
Bibliografie:
jurnaluluneimame.ro
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SIMPOZIONUL NAȚIONAL:
EDUCAȚIA IN FAMILIE ,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASA!″
IMPORTANȚA EDUCAȚIEI IN FAMILIE
AUTOR: P.I.P. LAZAR CRISTINA RALUCA
Filozoful de origile spaniolă, George Santayana, spunea că ''un copil educat numai la școală este un
copil needucat''. Prima școală a copilului este acasă, în locul în care acesta face cunoștință cu lumea noastră.
Acolo se formează primele noțiuni, se depun și se cimentează primele cărămizi ale cunoașterii din
construcția reprezentată de educația copilului.
În prezent, într-o epocă a vitezei în care încercăm să obținem totul cât mai repede, când suntem tot
mai preocupați de carieră, de ascensiunea socială și profesională dedicăm tot mai mult timp acestor activități
în detrimentul timpului petrecut în familie, în compania celor dragi. Relațiile personale, mai ales cele dintre
părinți și copii, sunt cele care au cel mai mult de suferit. Cei mai tineri membri ai familiei sunt aceia care
pierd din timpul petrecut cu cei care le sunt adevăratele repere de moralitate și de comortament. Acel timp
este ușor umplut de distracții facile cum sunt cele promovate de televizor, jocuri și de internet care din păcat
nu promovează cele mai bune valori.
În tumultul vieților noastre, între toate sarcinile administrative și responsabilitățile noastre
profesionale nu trebuie să uităm că, cea mai importantă relație pe care o avem este cea cu copiii noștri. Să
nu uităm că noi, părinții, le suntem primul reper, primul model de comportament. Copiii au nevoie de
prezența noastră fizică, de atenția noastră, de limite trasate foarte clar, de reguli explicate și impuse cu
blândețe și fermitate. Și nu în ultimul rând au nevoie de iubirea noastră necondiționată.
Atunci când intră în sistemul de învățământ, în clasa pregătitoare, copiii nu trebuie neaparat să știe
literele, sau cifrele, sau să socotească după cum se ghidează uneori părinții urmărind doar reperii academici
din dezvoltare. Este foarte important pentru copii să știe și să înțeleagă importanța existenței și a respectării
regulilor (fie ele de comportament, de igienă, etc.), să știe să conviețuiască în armonie cu colegii săi, să
respecte colegii și proprietatea lor, să manifeste toleranță și incluziune față de toți, să respecte cadrul
didactic.
Cred foarte mult în educația cu blândețe a copiilor. Cred în educația unor generații viitoare cu spirit
critic, care să gândească liber, care să dovedească capacitate de inovare, de lucru în echipe transdisciplinare,
care să dovedească abilități complexe de rezolvare a problemelor. Cred în cultivarea creativității, a spiritului
voluntar, a capacității de a ″gândi în afara cutiei″, de a inova. Aceste abilități sunt dezvoltate în special cu
ajutorul educației extrașolare, nonformale. Școala are o importanță deosebită în instruirea elevilor pe durata
timpului limitat petrecut de copil la ore. Restul timpului activ din durata unei zile este la îndemâna familiei
să îl transforme în activități și experiențe care să ajute la dezvoltarea abilităților și la îmbogățirea
orizonturilor celor mici.
Educația începe acasă, în sânul familiei, continuă instituțional sub diverse forme, se completează cu
influența mediului și se cizelează tot acasă, în sânul familiei.
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI IN EDUCAȚIA COPILULUI
LAZAR EMILIA-LENUTA
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.
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.
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. 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.
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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. Dacă ne referim la
optimizarea comunicării între profesori şi părinţi, se iau în calcul:
• calitatea celor doi poli ai colaborării (profesori şi părinţi);
• percepţiile fiecăruia;
• atitudinile care îi caracterizează;
• caracteristicile instituţiei şcolare;
• caracteristicile familiei;
• modul de comunicare.
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. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează o
comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului,
rezultatele şcolare şi natura comportamentului.
„Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi” –
Boutin şi During, 1994.

1997;
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
LAZAR IONELA
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIOCARLIA DE SUS
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”, respectiv a copilului.
Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a sentimentelor
noastre”. 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.”
Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii,de a pleca în
vacanţe. Ea este cea care mediază comuni carea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. Şcoala
este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi.Factorii determinanţi în dezvoltarea
personalităţii copilului sunt şcoala şi familia. În cadrul familiei moderne se produc unele mutaţii, care
constau în înlocuirea familiei formată dintrei generaţii cu familia formată din două generaţii. De aici putem
conclude că bunicii participădin ce în ce mai puţin la educaţia nepoţilor. Alte influenţe sociale pot fi
considerate migraţia dela sat la oraş şi urbanizarea satelor. Astfel cresc posibilităţile de folosire a
mijloacelor audio, vizuale, contactul cu tehnica, preocupările culturale şi sportive, şi rezultă o schimbare
înmentalitatea familiei. Climatul educaţional familial cuprinde ansamblul de stări psihice, modurile de
relaţionare interpersonală, atitudini ce caracterizează grupul familial o perioadă mare de timp.Acest climat
poate fi pozitiv sau negativ. Şcolarul are nevoie acasă de un mediu de viaţă în caresă se simtă în siguranţă.
Într -un climat educativ bun părinţii sunt calmi în raporturile cu copiii, fară a le satisface orice capriciu.
Copilul simte că părinţii se ocupă de el, că sunt interesaţi de necazurile şi problemele lui, ca şi de rezultatele
şcolare. Familia este un cadru ferm de disciplină,în care şi copiii şi părinţii împărtăşesc acelaşi nivel de
exigenţă. Climatul familial negativ este caracterizat prin lipsa de autoritate a mamei, rolul de părinte nu
este îndeplinit cu calm şi consecvenţă, părinţii ajung deseori la divergenţe în legătură cu disciplinarea
copilului, copilului i se aplică pedepse corporale, este ameninţat şi admonestat.
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 positive asupra dezvoltării sale fizice.
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.
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 şigândirea. 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 săi 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. 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 cee 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.
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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, p. 36.
Părinţi şi copii. O abordare teologică, duhovnicească şi psihologică, Arhim. Simeon Kraiopoulos,
Ed. Bizantină, 2005, p. 62.
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,,CEI 7 ANI DE – ACASĂ”
IMPORTANȚĂ ȘI ACTUALITATE
PR. PROF. LIVIU LAZAR
ȘCOALA GIMNAZIALA ,, TEODOR BALAȘEL" - ȘTEFANEȘTI (VALCEA)
Nu suntem singuri pe pământ! Trăim într-o comunitate. Indiferent de rasă sau de locul unde ne aflăm,
există reguli universale de comportament în societate, care implică o ţinută morală şi o prezenţă fizică, în
armonie cu mediul din jur, cu obiceiurile şi regulile generale de convieţuire, bazate pe respectul reciproc.
Felul cum ne prezentăm, cum vorbim, cum reacţionăm în toate împrejurările, ne dezvăluie
mentalitatea, educaţia, cultura, caracterul nostru.
„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea,
dimpotrivă, una reală şi plină de armonie,” spunea Eugen Heroveanu.
Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi
petrec din ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării
atribuţiilor din cadrul familiei cu cele de la serviciu. În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei
şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii lui, dar şi a părinţilor.
Necesitatea educarii tinerei generatii pentru a face fata exigentelor societatii, ne obligă să urmărim
în formarea copiilor noştri nu numai achiziţia de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, ci şi insusirea unui
comportament adecvat, în aşa fel încât să facă faţă cerinţelor societăţii. Dar ce înseamnă comportament
adecvat? Numai capacităţi de comunicare, de relaţionare, de operare cu informaţii? Cu siguranţă, nu trebuie
să uităm în formarea generaţiilor viitoare şi de buna-cuviinţă şi de politeţea sufletului omenesc.
Modelarea şi stimularea comportamentului copilului se referă, de fapt, la pătrunderea în structurile
etice ale bunelor purtări şi nu la gesturile “de faţadă” care nu vor decât să facă impresie, nefiind motivate
de o convingere interioară. Ce înseamnă să fii om de omenie? Dar să fii punctual? Cum ne păstrăm prietenii?
Dar cum îi recunoaştem? Ce înseamnă să spui adevărul? Ştii să fii recunoscător? Dar să porţi o conversaţie
plăcută? Ştii să zâmbeşti? Ai înţeles vreodată cu adevărat tainele expresiei “vorba dulce mult aduce” ?
Iată câteva întrebări care ne pot ajuta să-i facem pe copii să se cunoască mai bine şi să reflecte asupra
fondului moral al relaţiilor umane. Să vorbim puţin despre cei șapte ani de acasă. După anii “90 acest
concept a cam dispărut din cotidian, pentru că au apărut familii bogate şi atunci copii au primit o educaţie
prin străinătate, şi din ce ştiu eu pe la ei nu există aşa ceva, adică omul se vede la maturitate după cei șapte
ani de acasă. De fapt ce sunt cei șapte ani de acasă, pe care cei bătrâni îl invoca atunci când este nevoie de
acest lucru?
Până în clasa primară, cam pe la șapte ani, stăm mai mult cu părinţii, bunicii cu familia şi cei apropiaţi
în general. Cei din familie încearcă să te sfatuiască și să te educe cum știu ei mai bine, ca tu pe viitor să poți
intra în viață cu minim de lecții despre viață în general. Cum să respecți bunicii, cum să respecți familia și
pe cei mai în vârstă, mai departe la școală respectul față de profesori, colegi și cercul de prieteni pe care îl
ai.
Respectă ca să fii respectat este una dintre bunele vorbe din bătrâni, spuse de părinții nostrii. Dacă
respecți pe cei din jur, te respecti pe tine și ai oportunitatea de a fi integrat mai bine în societate dacă știi să
respecți pe cei din jurul tău, chiar și pe cei de aceeași vârstă cu tine.
Acum, după cum am văzut în viață, sunt multe persoane care pur și simplu nu pot fi respectate, pentru
ca nu știu să se comporte în lume. Mulți datorită comportamentului ciudat față de semenii lor, se
autoizoleaza de cei din jur și tind să dispară așa treptat din viața socială, de multe ori alcoolul fiind singurul
prieten de suferință. În rest acești șapte ani de acasă sunt pentru unii, și pe bună dreptate, piatra de temelie
a vieții pe viitor. De acești ani depinde de cum vei fii integrat în societate, cum vei fi agreat de cei din jur
și bineînteles îți poți ordona viața și stilul de viață alături de cei dragi. La rândul tău, odată cu trecerea
timpului, când vei deveni mai înțelept, o să dai și tu aceste sfaturi copiilor, nepoților și celor dragi, ca și ei
să aibă la baza cei șapte ani de acasă, să poată merge în viață deschis și cu un viitor sigur.
Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglinda a educației pe care părinții o ofera copiilor în prima parte
a copilăriei. Specialiștii sustin că regulile de comportament și educație oferite în primii șapte ani de viață
ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța
să scrie, citească și a deveni un bun exemplu la școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare:
socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc.
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Cei șapte ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul in interacțiunile cu
ceilalți. “Cei şapte ani de-acasă” care, în prezent, au devenit “ cei şase ani de-acasă” sunt din ce în ce mai
goi, mai lipsiţi de sens, o expresie învechită şi demodată. Părinţii, încărcaţi de grijile zilnice, au uitat cât de
mult te bucurai când auzeai spunându-se : “Ce copil politicos! Se vede că are cei şapte ani de-acasă!” De
câţiva ani se observă o nepăsare şi o lipsă de griji faţă de purtarea copiilor care, în mare măsură, este oglinda
primilor ani petrecuţi în familie.În ziua de astăzi, expresia a dispărut din uz, iar tupeul a luat locul curajului,
obrăznicia se confundă cu isteţimea, iar răsfăţul cu dragostea.Nu este de mirare că întâlnim din ce în ce mai
puţini copii politicoşi şi bine crescuţi.Disciplina bunei convieţuiri lipseşte sau mai bine zis a dispărut şi din
ce în ce mai mulţi tineri au rămas corigenţi la această materie şi nu ştiu să trăiască decent, frumos şi demn
printre oameni. Acestea se învaţă pe parcursul întregii vieţi, însă ceea ce nu se uită niciodată sunt “cei şapte
ani de-acasă”.
Politeţea, buna-cuviinţă şi bunele maniere sunt “lucruri” care se învaţă. Primele reguli de politeţe le
învăţăm de la părinţi şi bunici, apoi la grădiniţă şi abia apoi la şcoală.Fiecare copil este bine să ştie că, dacă
este politicos şi are conduită frumoasă cu cei din jur, ceilalţi vor fi, la rândul lor, politicoşi cu ei. Este bine
de ştiut că a avea “cei şapte ani de-acasă” înseamnă a ne comporta respectuos şi cu bună-cuviinţă pe tot
parcursul zilei, a avea maniere frumoase în orice situaţie, cu toată lumea: cu părinţii, fraţii, prietenii, colegii,
vecinii, cu profesorii etc.
Fiecare moment poate fi un prilej din care copilul să înveţe, de aceea exemplele pot apărea în orice
situaţie. Timpul petrecut în sala de aşteptare a cabinetului doctorului, munca în grădină, călătoria cu maşina,
cu trenul, cu tramvaiul, plimbarea în parc sau joaca de zi cu zi, sunt tot atâtea ocazii de a-i implica pe cei
mici în activităţile de învăţare. Trebuie doar ca atenţia să fie îndreptată asupra „semnalelor” pe care le trimit
copiii, pentru a putea profita de „vârsta de aur” a copilăriei, când cei mici sunt curioşi, dornici să înveţe, să
descopere lumea.
De aceea, părinţii, bunicii, învăţătorii şi chiar profesorii, nu trebuie să uite că este necesar să-i înveţe
pe copii ( oriunde şi oricând ) următoarele: Cum, când şi pe cine salutăm?, Cum ne comportăm acasă, la
şcoală, la cinematograf, în vizită?, Care este atitudinea care trebuie adoptată la masă?, Cum, când şi de ce
oferim cadouri?, Ce şi cât vorbim?, Cum şi când să fim recunoscători?, Când să zâmbim?, Cum ne ajutăm
prietenii? etc.
Dacă fiecare dintre noi nu ne-am mai pune întrebarea “ cine-i de vină pentru comportarea tinerilor
de astăzi?”, ci am încerca să răspundem luând atitudine şi lăsând indolenţa de o parte, am deveni adevăraţi
formatori de oameni, de caractere şi personalităţi. Nu este corect să dăm vina pe alţii. Să nu acuzăm părinţii
care nu se ocupă de educaţia copiilor lor, pentru că, la rândul nostru, şi noi suntem părinţi.Să nu acuzăm
nici dascălii care nu ştiu să-şi stăpânească elevii, pentru că şi noi poate ne-am numărat odată printre aceştia.
Să ne amintim în orice moment că nemulţumirile noastre pot fi schimbate prin contribuţia noastră, a
tuturor: părinţi, bunici, învăţători, profesori. Noi toţi, cu dragoste şi stăruinţă, putem să-i redăm sensul
expresiei “cei şapte ani de-acasă”.
Bunele maniere îi oferă copilului instrumentele de care are nevoie în viață. A-l învăța pe cel mic
aceste lecții presupune să ai răbdare și să conștientizezi că învățarea este un proces treptat. Însă mai presus
de orice lecție verbală este exemplul pe care îl oferi. Degeaba înveți copilul să nu înjure dacă tu, ca părinte,
faci acest lucru. Credibilitatea mesajului scade, făcând informația strict un aspect teoretic, insignifiant.
Scriitoarea Sheryl Eberly îndeamnă părinții să își laude copiii atunci când se comportă manierat,
întrucât acest fapt întărește dorința de progres: „Principiile care guvernează eticheta se bazează pe respectul
pentru noi înșine și pentru cei din jurul nostru. Ele îl învață pe copil să-i trateze pe ceilalți cu bunătate,
înțelegere și să țină cont de sentimentele acestora. De asemenea, copilul va căpăta încrederea în sine pe care
i-o va da faptul că știe ce și când trebuie făcut. Această încredere crește odata cu abilitatea copilului de a-i
percepe pe cei din jur și de a lega relații care să îl mulțumească.”
Bibliografie:
- Jinga, I., Istrate, E., Manual de pedagogie, Bucureşti,Editura ALL Educaţional, 1998.
- Popovici, D., Sociologia educaţiei, Iaşi, Institutul European, 2003.
- Stănciulescu, E., Sociologia educaţiei familiale, Collegium, Polirom, Iaşi, 1998.
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MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL ȘI COLABORAREA CU PĂRINȚII
PREȘCOLARILOR
PROFESOR INVAȚAMANT PREȘCOLAR LEORDEAN MIHAELA
GRADINIȚA PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 VIȘEU DE SUS
Problematica managerială, ca problematică generală, are aplicabilitate nuanţată în
învăţământul preşcolar. Astfel, conceptul de management, cât şi cel de management şcolar au condiţii
specifice în contextul primei trepte a sistemului de învăţământ.
Managementul apare după unii autori ca ,,un act complex prin care agentul condu-cător dezvoltă şi
aplică în practică anumite strategii pentru determinarea acţiunii tutu-ror indivizilor integraţi sistemului
pentru a atinge facilităţile dorite”. După alţii, managementul este conceput ca unitate a planificării,
coordonării, implementării şi e-valuării, în raport de eficienţa sistemului la care se raportează. El poate fi
înţeles şi ca un cadru de obiective generale, globale cărora li se conectează planuri menite să ducă la
realizarea lor, planuri care cuprind resurse materiale, financiare şi umane, corelate în scopul obiectivelor şi
standardelor propuse prin acţiuni concrete, bine determinate.
Alături de aceste definiţii ar putea fi citate multe altele, esenţa conceptului fiind aceeaşi exprimată
sintetic de formularea: ,,Managementul este deopotrivă ştiinţa şi arta de a conduce, dar şi o stare de spirit
specifică, reflectată de un anumit fel de a vedea, a dori, a căuta şi a accepta progresul”.
Actul educaţional, ca act în cea mai mare parte dirijat, îşi manifestă plenar toate funcţiile specifice:
de organizare, de analiză, diagnoză-prognoză, planificare, rogramare, control, îndrumare,evaluare.
Particularizând, definiţia managementului la domeniul reprezentat de activitatea instructiv-educativă
din unitatea preşcolară, poate fi formulată ca un act complex prin care educatorul, în calitate de agent
conducător, dezvoltă şi aplică în practica preşcolară anumite strategii corelate conţinutului specific abordat,
el însuşi stabilit în concordanţă cu particularităţile de vârstă ale grupului de copii concreţi cu care lucrează.
Ideea implicată în termenul ,,dezvoltă” din definiţie se referă la analiza şi diagnoza situaţiei, la prognoza
privind derularea procesului educaţional, la proiectarea didactică, la punerea în practică, precum şi la
evaluarea finală din perspectiva gradului de atingere a obiectivelor specifice şi operaţionale propuse.
Implică, în final eficienţa educaţională a relaţiei educatoare-copil, copii-copii, eficienţa de ansamblu,
strategia didactică abordată ca un corelator al celorlalte. Fiind prima treaptă a sistemului de învăţământ,
unitatea preşcolară poate fiinţa cu conducere proprie sau subordonată unei unităţi şcolare care cuprinde
copii din învăţământul general. În oricare din aceste formule, la conducerea ei efectivă se află un manager
care îndeplineşte aceleaşi funcţii manageriale ca oricare conducător de unitate şcolară.
Profilul de competenţă al directorului de grădiniţă cuprinde aceleaşi arii majore de activitate:
Autoritate, responsabilitate, organizare în care decizia are rol important;
Procesul de învăţământ cu specificul său generat de vârsta copiilor din punct de vedere al obiectivelor
generale specifice şi operaţionale propuse, conţinuturile abordate, strategiile corelate acestor conţinuturi,
formelor de activitate;
Relaţii interumane din punct de vedere al raportării directorului la propria persoană şi la respectarea
celor cu care lucrează: educatoare, părinţi, copii, autorităţi.
Planificarea şi organizarea.
Planificarea este o activitate complexă prin care se stabileşte ( în linii mari sau ma amănunţit ) cum
vor fi utilizate resursele umane şi materiale, financiare, informaţionale şi de timp, de care dispune
organizaţia şcolară, pentru atingerea obiectivelor proiectate.
Rolul ei principal este acela de a preciza ce se va întreprinde practic, în şcoală, într-o anumită
perioadă de timp ( mai mare sau mai mică ), pentru aplicarea unei (unor) decizii, de către cine, cu ce
mijloace materiale şi financiare şi până când.
Planificarea este, de fapt, o activitate de anticipare a ceea ce se va face în fiecare etapă din anul
şcolar, pe domenii şi probleme.
Este foarte important ca, în procesul planificării, managerii şcolari să dispună de informaţiile
necesare identificării factorilor (interni şi externi), care vor influenţa (în bine sau în rău), activitatea
membrilor organizaţiei şcolare, rezultatele aşteptate.
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Sesizarea abaterilor potenţiale, care pot apărea pe parcursul activităţii, permite adoptarea unor măsuri
de prevenire şi corectare încă din faza planificării.
Organizarea activităţii – ca funcţie a managementului – asigură punerea în operă a planurilor, prin
stabilirea celei mai potrivite configuraţii a instituţiei de învăţământ (organigramă), ca şi printr-o utilizare
optimă a personalului, a resurselor materiale, financiare şi informaţionale.
Practica demonstrează că organizarea bazată pe sarcini şi pe relaţiile umane, conduce la obţinerea
unor rezultate mult mai bune decât în cazul organizării rigide şi autoritare în care sarcinile sunt tabu, în
motivarea personalului şi antrenarea lui la decizie şi la acţiune sunt slabe sau inexistente.
Încheiem această prezentare succintă cu ideea că vârsta preşcolară aşa ,,mică” cum este ea, ridică
probleme majore în plan educaţional şi are o influenţă extrem de mare pentru întreaga traiectorie şcolară
ulterioară. Din acest motiv, considerăm că abordarea de tip managerial în planul larg al managementului
educaţional şi cel restrâns al managementului didactic sau al managementului instituţiilor preşcolare este
necesară şi utilă încă de pe această treaptă a sistemului de învăţământ.
Bibliografie
Iucu, R., (2000), Managementul si gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Iasi
Niculescu, R.M., (1994), A invata sa fii un bun manager, Editura Inedit, Tulcea
Stan, E., (2003), Managementul clasei, Editura Aramis, Bucuresti.
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EDUCAŢIA ÎN FAMILIE ŞI SUCCESUL ŞCOLAR
PROFESOR LINTE MARIONELLA
ŞCOALA GIMNAZIALA „VLAICU VODA”, BRAILA
Un proverb spaniol spune: „Familia e o frânghie ale cărei noduri nu se desfac niciodată.”. Într-adevăr,
valorile, principiile, idealurile unei persoane sunt dictate în primul rând de familie, apoi de şcoală şi
societate. Nu de puţine ori, în calitate de profesori, educatori, învăţători, ne putem da seama de situaţia
familială a unui elev doar observându-i comportamentul. Nu de putine ori educaţia în familie luptă
împotriva şcolii, cum, de multe ori, luptă cot la cot. Cât de importantă este educaţia primită în familie în
formarea adultului şi a succesului şi integrării active a acestuia în societate?
Viau1 identifică patru categorii de factori care influenţează motivaţia: societatea (legi, valori, cultură
etc.), viaţa personală a elevului (familie, prieteni, anturaj), şcoala (regulamente, regului, orar) şi clasa
(profesor, atmosferă, evaluare, recompense şi sancţiuni, activităţi etc.). Deşi acesta consideră ca factorii
aferenţi clasei sunt cei mai importanţi, nu trebuie să minimalizăm importanţa factorilor legaţi de viaţa
personală şi, în special, familia.
Mediul familial influenţează cel mai mult drumul ales de către elev. Astfel, dacă familia vede în
şcoală factorul care va propulsa elevul în viaţă, acesta din urmă va avea o motivaţie puternică. Dimpotrivă,
dacă pentru familie şcoala reprezintă doar un mijloc de a obţine o diplomă sau un certificat de absolvire,
elevul va avea o motivaţie slabă. Există şi familiile ale căror cerinţe sunt prea mari, ducând la eşec din
cauza frustrării şi demotivării copilului. Prin urmare, în general cerinţele familiilor sunt cele care trasează
parcursul şcolar al elevului. În aceste condiţii, dinamica motivaţională a elevului este mult influenţată de
şcoală, văzută ca instituţie. Elevul va fi mai motivat într-o şcoală care propune o gamă variată de activităţi
şi proiecte care au menirea să-l pregătească pentru o integrare reuşită în societate, dar acest lucru poate fi
oferit numai prin implicarea activă a autorităţilor locale şi printr-o finanţare eficientă.
În cadrul unei cercetări efectuată pe parcursul unui an am analizat şi observat 2 grupuri distincte de
elevi: primul grup, clasă cooperantă, cu o motivaţie puternică de a învăţa, având sprijinul şi implicarea
părinţilor în succesul şcolar; al doilea grup - o clasă cu cei mai mulţi elevi provenind din familii defavorizate
din diverse aspecte: al educaţiei, economic, social. Lucrând cu aceste două grupuri în paralel, am observat
că motivaţia este cea care defineşte parcursul fiecărui individ în parte. Rezultatul învăţării este direct
proporţional cu nivelul de implicare a familiei în educaţia elevului. Această implicare nu se referă numai la
nivelul studiilor părinţilor, dar şi la gradul de colaborare cu mediul şcolar şi disponibilitatea părinţilor de a
fi actori.
Sistemul de valori transmis de familie este extrem de important. Astfel, un elev provenind dintr-o
familie educată în ceea ce priveşte nivelul de studii se va concentra pe o învăţare teoretică şi practică în
acelaşi timp şi va încerca să fie une „elev bun”. Din contră, dacă familia face parte din medii defavorizate
(educaţie şi / sau financiar), elevul va veni la şcoală doar pentru a nu sta acasă. De unde şi procentul mare
de abandon şcolar. Conform Eurostat2, în 2017, 16.4% dintre elevii din învăţământul primar şi gimnazial
au abandonat şcoala din cauza sărăciei, iar 37.9% dintre copiii de până la 16 ani sunt expuşi sărăciei şi
excluziunii sociale. Prin urmare, mediul şcolar trebuie să lupte împotriva abandonului, lucru posibil doar
prin abordarea unor politici durabile venite din partea guvernului şi Ministerului Educaţiei şi anume:
- implicarea mai mare a familiilor în viaţa şcolară a copiilor, referindu-mă la diverse activităţi şi
proiecte cu participarea directă a acestora;
- adaptarea cerinţelor şcolare la cerinţele sociale şi de pe piaţa muncii;
- dotarea unităţilor de învăţământ în conformitate cu specificul acestora (laboratoare, ateliere etc.);
- flexibilizarea şi autonomia instituţiilor cu privire la programele parcurse, în funcţie de specificul
zonei;
- finanţarea unor programe opţionale de educare a elevului în vederea integrării sociale (cursuri
vizând diverse abilităţi artistice, tehnice, creative sau tehnologice);
- derularea unor programe concrete de susţinere a familiilor din medii dezavantajate (crearea de
locuri de muncă, decontarea cheltuielilor cu educaţia, cum ar fi taxa de hrană la grădiniţe, oferirea de cursuri
gratuite de pregătire profesională etc.)
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Lista poate fi completată, dar voi încheia cu citatul teologului elveţian Alexandre Vinet: „Soarta
statului depinde de starea familiei”.
Bibliografie:
1
Viau, R., La motivation : condition au plaisir d’apprendre et d’enseigner en contexte scolaire, 3e
congrès des chercheurs en Education, Bruxelles, mars 2004
2
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9751510/3-26042019-AP-EN.pdf/49c38a5052b5-4f97-95f7-483a570fbb36
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REFERAT
IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE
SCOALA GIMN.VEDEA
GRADINITA CU P.N. NR. 3 ALBESTI
PROF. INV. PRESC. LITA IONELA-ALINA
Elementele din mediul social care intervin în perioada copilăriei, perioada de „dezvoltare şi
testare” – Familia
În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi de construcţie a
personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social care contribuie la modelarea unei
persoane sunt familia, şcoala, prietenii şi colegii, comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si
imaginea despre lume, ca ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi
diferitelor medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu,
simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată
în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.

Familia 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. O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare
şi igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le datorează
educaţiei primite în mediul familial. De aceea, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere
fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de viaţă, hrana,
îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare,
odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă, îi formeaza
primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul,
soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor
activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în dezvoltarea activă a
emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare, adaptare şi emancipare relativă.
Tot familia are grijă să adapteze toţi factorii sus-menţionaţi la nevoile specifice ale diferitelor faze de
dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. Asta, la modul ideal! Dacă părinţii
sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte, dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu
corespunde acestui model ideal.
Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii optime de
dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor şi nici nu ştiu ce au de
făcut, sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii)
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şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de
timp, superficialitate etc.):
– Ce se întâmplă în aceste situaţii?
– Ce se întâmplă în situaţia când „modelul cultural” al familiei privind stilul de viaţă şi creşterea
corectă a copilului este unul greşit?
– Ce se întâmplă dacă, din grijă excesivă sau lipsă de preocupare, copilul nu este încurajat sau chiar
este împiedicat să facă mişcare şi să îşi dezvolte tonusul muscular şi motricitatea?
În dezvoltarea fizică (şi nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi pot apărea
chiar boli. Creşte riscul accidentelor grave, pentru că organismul copilului obligat la o viaţă sedentară se
comportă, în cazul unei căzături de exemplu, precum cel al unei persoane vârstnice.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în care işi
însuşeşte limbajul.
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de
părinţi şi de restul familiei în această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi
aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea trebuie să
le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii trebuie să încerce să explice copiilor sensul
unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege.

Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate insaţiabilă, pun cele mai multe întrebări în perioada
dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însuşească un număr cât mai mare de cunostinţe,
răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei vârste, pentru a-şi ajuta copiii să
facă lumea din jurul lor comprehensibilă.
La vârsta şcolară, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit, pentru căutarea activă de
informaţie, să îi îndrume spre cărţile şi sursele de informaţie potrivite şi să îi ajute să sistematizeze
cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare, inovaţie, comunicare proactivă, să îi înveţe să
rezolve probleme şi să caute soluţii, să le încurajeze creativitatea şi multe altele.

Bunic și nepot examinând o frunză îngălbenită
Şi, din nou, vorbim la modul ideal!
– Câţi dintre copiii crescuţi în România au o familie care face sau a făcut cele descrise mai sus?
– Ce se întâmplă dacă părinţii nu ştiu ce au de făcut, nu sunt conştienţi de importanţa fiecărui aspect,
nu sunt preocupaţi sau sunt prea ocupaţi cu alte probleme şi lasă dezvoltarea intelectuală a copilului lor în
seama altora – bunici sau bone care nu întotdeauna ştiu sau nu au chef să se ocupe de aceste aspecte,
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instituţii în care nu există o educaţie personalizată sau, cel mai rău, a televizorului sau străzii şi „mamei
întâmplarea”?
– Ce se întâmplă când curiozitatea naturală a copilului, care ştie inconştient că trebuie să acumuleze
informaţie, este blocată sistematic de replici ca „taci din gură şi nu mai întreba atâta” sau, şi mai grav „dacă
nu taci, te bat”?
În primii ani de viaţă, copilul continuă să asimileze informaţii la întâmplare, ca un burete, dar fără a
avea discernământul şi orientarea pe care ar trebui să i-o dea părinţii – lumea din jurul lui îi oferă informaţii
contradictorii, devenind greu de înţeles şi, uneori, ameninţătoare.
Copilul creşte ca o buruiană, procesele lui de gândire sunt haotice şi apelează la instinctele primare
de supravieţuire, pentru a se descurca şi a face faţă cerinţelor.
Apoi, treptat, curiozitatea naturală dispare.
Copiii care cresc astfel, unii foarte inteligenţi, pot uneori face faţă cu brio în primii ani de şcoală
cerinţelor, dar, pe măsură ce cresc şi asimilarea cunoştinţelor cere din ce în ce mai mult interes şi motivaţie
şi procese de gândire sistematizate, elaborate, aceşti copii nu mai fac faţă şi încep să apară probleme,
inclusiv de sănătate – depresii, boli cauzate de stress.
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 (extinse) 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.
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FAMILIA – PRIMA LUME A COPIILOR
PROF. LORENA PALADE
Este cunoscut faptul că, părinții exercită o mare influență asupra copiilor prin intermediul exemplului
propriu, devenind astfel modelul lor. Copiii sunt ca un burete, învățând neîncetat de la părinții lor.
Întotdeauna cei mici vor absorbi valorile care le sunt transmise prin intermediul comportamentului,
sentimentelor și atitudinii părinților lor în viața de zi cu zi, întrucât, la începutul vieții singura lume pe care
copiii o cunosc este familia.
Fiecare copil este o făptură unică ce deține propriul nucleu de creativitate și înțelepciune ce poate
înflori prin educația realizată în cadrul familiei. Astfel, părinții trebuie să creeze un mediu favorabil în care
copiii să se descopere, să fie apreciați, iubiți și să își dezvolte resursele interioare.
Pentru a sublinia importanța educației în familie,vreau să vă prezint un poem scris în anul 1954 de
Dorothy Law Nolte care însumează esența educației în familie, dar oferă și o sursă de inspirație atât pentru
părinți, cât și pentru profesori.
Copiii învață ceea ce trăiesc
Dorothy Law Nolte
Dacă trăiesc în critică și cicăleală, copiii învață să condamne.
Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învață să fie agresivi.
Dacă trăiesc în teamă, copiii învață să fie anxiosi.
Dacă trăiesc înconjurați de milă, copiii învață autocompatimirea.
Dacă trăiesc înconjurați de ridicol, copiii învață să fie timizi.
Dacă trăiesc în gelozie, copiii învață să simtă invidia.
Dacă trăiesc în rușine, copiii învață să se simtă vinovați.
Dacă trăiesc în incurajare, copiii învață să fie încrezători.
Dacă trăiesc în tolerantă, copiii învață răbdarea.
Dacă trăiesc în laudă, copiii învață prețuirea.
Dacă trăiesc în acceptare, copiii învață să iubească.
Dacă trăiesc în aprobare, copiii învață să se placă pe sine.
Dacă trăiesc înconjurati de recunoastere, copiii învață că este bine să ai un țel.
Dacă trăiesc împartind cu ceilalti, copiii învață generozitatea.
Dacă trăiesc în onestitate, copiii învață respectul pentru adevăr.
Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învață să fie drepți.
Dacă trăiesc în bunavoință și considerație, copiii învață respectul.
Dacă trăiesc în siguranță, copiii învață să aibă încredere în ei și în ceilalti.
Dacă trăiesc în prietenie, copiii învață că e plăcut să trăiești pe lume.
Așa cum ilustrează acest poem, educația în familie este realizată în primul rând prin atmosfera
generală a vieții cotidiene, aceasta având un impact emoțional foarte puternic asupra copiilor. Este
important ca părinții să știe că întotdeauna va conta mai mult ce vor face cu copii lor, în comparație cu ce
vor spune sau crede. Valorile în cadrul familial transmițându-se exclusiv prin intermediul
comportamentului lor.
Putem gândi educația în cadrul familial ca un lanț al iubirii care se întinde peste generații, de la cele
trecute la cele viitoare, tot ceea ce trăiesc copiii devenind model de viață atât pentru ei, cât și pentru
urmașii lor. De aceea, educația în cadrul familiei este atât de importantă în viața unui copil.
Oferind copiilor și elevilor noștri o lume plină de înțelegere, încurajare și apreciere, o lume în care
să îi motivăm să fie mai buni, mai generoși, mai sinceri, o lume în care toleranța, bunăvoința, considerația
și respectul să fie valori de bază în cadrul familiei, putem să le transformăm viața, ei reușind să
construiască, adulți fiind, o lume mai bună.
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EDUCAȚIA CONTEAZĂ
-ESEUPROF. LOVIN DANIELA
“Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte.” Confucius
Educaţia atât de accesibilă pentru unii oamenii, reprezintă un lucru imposibil pentru alţii.
Dupa părerea mea, educaţia contează, dreptul la educaţie reprezintă un drept fundamental de care
nimeni nu ar trebui privat, indiferent de mediul din care provine şi voi susţine acest lucru. Din păcate, chiar
dacă trăim în secolul XXI, nu oricine are dreptul la educaţie şi pentru unii, acest lucru reprezintă un ideal
greu de atins. Oricare ar fi motivul: social, religios sau de alta natură, şansa la educaţie nu ar trebui îngrădită
niciunei persoane, deoarece educaţia poate schimba destine.
Orice om are dreptul la educaţie, deoarece aceasta ne deosebeşte de celelalte fiinţe, reprezintă o
“etichetă” în societate şi ar trebui să fie gratuită, lucru care nu se întâmplă exact acolo unde este mai mare
nevoie, în ţările subdezvoltate. Aici, din cauza sărăciei, educaţia este percepută greşit şi multora le este
îngrădit acest drept, prioritate având doar nevoile primordiale, supravieţuirea în sărăcie. Lumea nu este
conştientă de faptul că, un om educat trece mai uşor prin greutăţile şi încercările vieţii cotidiene. De foarte
multe ori exista cazuri în care, părintii şi familia, fac anumite sacrificii ( munci suplimentare, vând bunuri,
indură umilinţe si chiar işi vand propriul corp) pentru ca macar un membru al familiei lor sa mearga la
şcoala, să evolueze, să aibă o şansa la un trai mai bun. Fie ca la invăţarea unora contribuie familia, şcoala
sau doar mediul social în general, trebui sa fim conştienţi de faptul că în zilele noastre informaţiile circulă
continuu, venind din nenumarate surse şi mereu apar lucruri noi şi trebuie sa invăţăm tot timpul vieţii.
Intotdeauna au existat piedici şi de natură religioasă, în ceea ce priveşte accesul la invăţătură. Mulţi
încă sunt de parere ca femeile şi barbatii nu au aceleaşi drepturi, ceea ce reprezintă o conceptie total gresită,
deoarece toţi avem drepuri egale. S-a demostrat faptul că, prin munca şi perseverenta se poate evolua destul
de mult pe scare sociala: dacă pentru unii a fi educat inseamna a şti să scrii, sa citesti şi să numeri, pentru
alţii e o banaliate acest lucru si a fi educat înseamnă să ai studii cât mai înalte si care reprezintă o punte spre
viitorul nostru.
In concluzie, educaţia contează şi reprezintă un lucru esenţial pentru supravieţuirea în societatea asta
”nebună” în care trăim astăzi, un bilet spre o viată mai liniştită şi de o calitate mai înaltă.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI COPIILOR PRIN IMPLICAREA TUTUROR
FACTORILOR EDUCȚIONALI
PROF. LUCA ELENA LILIANA
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 19
DROBETA TURNU SEVERIN
Bazele formării personalității și bazele educației de calitate se pun familie. Familia are un rol central
în educația copilului, mai ales în prima parte a vieții celor mici. În ultimele decenii, preocuparea oamenilor
pentru procurarea resurselor materiale în detrimentul hranei spirituale, au redus semnificativ timpul de
calitate petrecut în familie. Televizorul, telefoanele inteligente, tabletele luând locul părinților plecați prea
mult timp de acasă.
Copiii au nevoie de părinți. Nimeni și nimic nu va înlocui la fel de bine PREZENȚA ȘI
IMPLICAREA părinților în viața copiilor. Timpul petrecut alături de cei dragi este foarte valoros pentru a
cultiva relații sănătoase și de conectare cu restul familiei.
Personalitatea fragedă a copiilor poate fi modelată discret, cu mult tact și cu argumente raționale.
Orice amestec brutal în sufletul celui mic îi creează resentimente și îl îndepărtează de cei din mediul
apropiat. De aceea, se impune ca între părinți, grădiniță/ școală și familie să se stabilească un parteneriat
real, ca primă formă de învățământ.
Obiectivele ce se stabilesc în cadrul unui parteneriat grădiniță- familie sunt:
- O comunicare optimă între educatoare și părinți;
- Eliminarea factorilor care perturbă comunicarea eficientă;
- Încrederea părinților față de rolul grădiniței în viața copilului;
- Cunoașterea de către părinți a nevoilor psiho-fizice ale propriilor copii;
- Învățarea unor deprinderi și tehnici de muncă intelectuală în cadrul unor activități comune copiipărinți-educatori;
- Creștereaa gradului de implicare a părinților în activitățile școlare și extrașcolare.
Fără a detalia activitățile ce se desfășoară cu copiii în parteneriat cu familiile acestora, am descoperit
că impactul este unul care ușurează munca dascălilor. Aceștia sunt cei care trebuie să facă primul pas în
relația cu familia. Perseverența va determina obținerea de rezultate pozitive pentru copii, chiar și în cazul
famiiilor-problemă.
De asemenea, colaborarea permanentă cu colegele, schimbul de idei și experiențe va coduce la
succesul școlar al copilului; dascălul trebuie să își asume responsabilități și în cazul în care copilul
înregistrează regres sau eșec școlar, alături de părinți.
Copiii învață ceea ce trăiesc. Așadar, oferiți modele parentale corecte! Toți copiii fac lucruri care nu
plac părinților, sau lucruri care îi încântă. Comportamentul se învață așa cum se învață și mersul, limbajul,
numerația. Primele modele pentru a învăța un comportament corect, acceptat și apreciat de cei din jur, sunt
părinții.
În jocul cu cei mici trebuie urmărit dacă reușim să ne detașăm de toate problemele, gândurile și să
ascultăm, să răspundem întrebărilor, să construim, să dezmembrăm sau să reparăm jucării, să citim, să
învățăm poezii, să inventăm jocuri. Aceasta este educație de calitate, implicarea activă și efectivă în jocul
copilului, distracție, îmbrățișări, etc.
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EDUCAȚIA ȊN FAMILIE
,,CEI ȘAPTE ANI DE ACASǍ”
PROF. LUCA VASILE DORIN
ȘCOALA PROFESIONALǍ SPECIALǍ ,,ION PILLAT” DOROHOI
JUD. BOTOȘANI
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de valori şi competenţă
între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare. Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului
se bazează pe încredere, pe parteneriat. Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi
este aceea de a putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi, nu în
ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm scalele de dezvoltare, este
suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea,
nevoile.
Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul
s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei
familii şi valorificarea acesteia.
“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian nu va face pianist”(Mihail
Levine). Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.
Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate contextele
sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la şcoală, pe terenul
de sport, la teatru sau în vizită la rude.
Rolul părinţilor este centrat asupra dezvoltării personalităţii şi dezvoltării sociale, ca părţi ale unui
întreg. Dezvoltarea emoţională este şi ea analizată, exprimând impactul familiei şi societăţii asupra
copilului. Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite în relaţiile cu părinţii oferă copiilor posibilitatea
unei exprimări emoţionale diverse, ceea ce contribuie la înţelegerea situaţiilor emoţionale şi la reacţii
adecvate în diferite situaţii.
Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi descoperă propriul
potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.
Crescând în şi alături de familia sa, copilul integrează: roluri, comportamentele acceptate şi aşteptate
care sunt presupuse de aceste roluri, valori şi norme ale familiei (căldură şi afecţiune; limite clare şi bine
precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului;
sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi
comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă).
În felul acesta, copilul capătă un model de relaţie pe care îl putem regăsi în toate interacţiunile sociale
pe care le iniţiază în mediul său. Copiii au nevoie de un mediu ordonat, predictibil, care să le ofere
sentimentul de siguranţă, stabilitate, căldură, protecţie din partea părinţilor. Programul zilnic induce
coerenţă, disciplină în planul mental al copilului, îi formează abilitatea de organizare a unui stil de viaţă
sănătos.
Ca părinţi trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului. Când
ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi şi el. Noi pătrundem în
lumea lor, iar ei într-a noastră.
Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior se va interveni prin
alte forme de activitate cu caracter compensatoriu.
Pentru a putea înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne aducem aminte adevărul
celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire,
rutine alimentare, programe de imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece
timpul acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele devenind intervenţii
împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele relaţionare în funcţie de care îşi
structurează personalitatea.
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“Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea
copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii leau umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică.
Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul
de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere
decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.” (“Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi” Dr. Augusto
Cury)
Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale "părinţilor buni“şi cum trebuie
transformate ele de către "părinţii inteligenţi":
Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă;
Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea;
Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească;
Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri;
Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni;
Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare;
Pǎrinții inteligenți ȋși stimuleazǎ copiii sǎ-și ȋnvingǎ temerile și sǎ aibǎ atitudini blȃnde;
Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată;
Dacă ar fi să privim în sens cronologic al dezoltării copilului, mediul familial are un rol esenţial în
educaţia copilului: este locul în care are loc experienţa iniţială de viaţă, socializare şi de cultură a copilului.
Toate achiziţiile pe care le dobândeşte copilul în toate domeniile de dezvoltare sunt puternic determinate
de interacţiunile pe care acesta le are cu mediul în care trăieşte primii ani din viaţă.
“Cum pot să-mi dau seama EU, ca părinte, cum este copilul meu?“ Cea mai la îndemână metodă este
să ne observăm cu mare atenţie copilul, să nu-l comparăm cu un altul, ci să-l evaluăm în raport cu progresele
lui, cu succesele şi insuccesele sale. Scopul observării este îndeosebi acela de a constata salturile în
dezvoltarea copilului, dar şi dificultăţile întâmpinate pentru a şti cum să ne orientăm demersul educativ în
perioada următoare.
Expresia “Cei şapte ani de-acasă” defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente
şi atitudini acumultate în primii şapte ani de viaţă. Această perioadă de timp este considerată “culmea
achiziţiilor”, este considerată una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o
capacitate foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor comportamente,
atitudini, limbaj, etc. Copilul este pregătit să primească informaţii. De aceea, este important cum sunt
transmise aceste informaţii, de către cine şi în ce mod.
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SOCIALIZAREA IN CADRUL FAMILIEI
PROF. INV. PRIMAR LUMINOSO ANCA-DIANA
ȘCOALA GIMNAZIALA „DR. IOAN DANICICO” SEMLAC, JUD. ARAD
Familia este prima şi o continuă lume socială pentru copil. Ea îi oferă relaţii intime, durabile, ea îl
învaţă limba, vorbirea. Interacţiunea între părinte şi copil diferă de la o clasă socială la alta, datorită valorilor
diferite pe care le insuflă părinţii care aparţin unor clase sociale diferite. 3
În calitatea sa de mediu natural şi grup primar, familia este primul intermediar în relaţiile cu societatea
şi constituie matricea care imprimă copilului cele mai importante şi mai durabile trăsături caracteriale şi
morale. În cadrul familiei, copilul îşi însuşeşte normele şi valorile sociale, devenind apt să relaţioneze cu
ceilalţi membri ai societăţii. Fiind „instanţa” care realizează socializarea primară, primul grup în care copiii
au contact continuu şi primul context în care se manifestă modelele socializării, familia, nu poate fi
concurată cu nici o altă instanţă.
Din punct de vedere sociologic, familia asigură identitatea socială iniţială a copilului în raport cu rasa,
religia, clasa socială şi genul. Şansele generale în viaţa, sănătatea, longevitatea, gradul de educaţie şi tipul
de ocupaţie sunt puternic influenţate de familia în care copilul se naşte. Familia constituie, în orice societate,
„factorul primordial al formării şi socializării copilului, reprezentând cadrul fundamental în interiorul căruia
sunt satisfăcute nevoile sale psihologice şi sociale şi împlinite etapele întregului său ciclu de creştere şi
dezvoltare”. 4
Preocuparea părinţilor pentru creşterea şi educarea copiilor a constituit o dominantă a familiei
tradiţionale nu numai în societatea noastră. Modul cum s-a realizat acest deziderat este total diferit de la
societate la societate, ca şi de la etapă la etapă. Cu toate că ne interesează doar modelul pe care tinerii soţi
îl aplică în procesul de socializare, în perioada de creştere a copilului până la vârsta şcolară, nu putem omite
că socializarea copilului presupune întreaga perioadă pe care copilul o petrece în familia sa, până la
atingerea vârstei adulte.
În perioada copilăriei socializarea are un puternic caracter matern, asociat, într-o anumită măsură, cu
influenţa intensă a tatălui. Iniţierea copilului în viaţa umană, învăţarea de către acesta a principalelor
mijloace în evoluţia către un comportament autonom, învăţarea limbii, însuşirea valorilor se realizează în
relaţia cu mama, ca fiind primul model de la care preia cunoştinţe şi îşi însuşeşte deprinderi.
Comportamentele sociale elementare sunt achiziţionate de către copil prin simpla observare şi imitare a
modelelor externe de conduită, imitaţia fiind la copil unul dintre cele mai importante mijloace de acumulare
a experienţei sociale, de învăţare a modurilor de comportare şi adaptare la diferite acţiuni şi împrejurări ale
vieţii.
Prin intermediul relaţiilor întreţinute în familie, al comunicării şi experienţei, copilul va dobândi
identitatea personală, sentimentul permanenţei sale, sentiment esenţial pentru adaptarea ulterioară la
schimbări şi pentru evitarea apariţiei tulburărilor de personalitate, va fi capabil să întreţină relaţii adecvate
cu ceilalţi, va fi preocupat pentru alţii, va dezvolta un comportament cooperativ şi umanist, va fi încrezător
şi neafectat de criza de identitate. Părinţii îl vor ajuta să depăşească crizele specifice copilăriei, momente
importante ale întăririi eu-lui, iar dacă ei orientează pozitiv aceste opoziţii atunci copilul se va adapta uşor
şi va căpăta capacitatea de a-şi desfăşura acţiunile conform modelelor sociale. 5

Mitrofan, I. , Mitrofan, N. (1991) Familia de la A la Z, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, p.4
Maria Voinea – Familia contemporană: mică enciclopedie, Editura Focus, Bucureşti, 2005, p. 121;
5
Mitrofan, I. , Mitrofan, N. (1991) Familia de la A la Z, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, p.156
3
4
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Familia este cel mai important agent de socializare, locul în care copiii învaţă să devină umani şi în
care se formează conduitele sociale de bază şi de început.
Întreaga evoluţie a copilului este reductibilă la un proces de socializare care începe odată cu naşterea
şi chiar înaintea acesteia. Pavel Mureşan propune următoarea definiţie conceptului de socializare: „proces
de integrare şi adaptare a persoanei la viaţa socială prin însuşirea în cadrul familiei, şcolii, instituţiilor,
organizaţiilor, profesiei, a produselor culturale care îi permit convieţuirea în societate: limba şi alte mijloace
de comunicare, modele culturale ale societăţii respective, modurile de gândire, profesiunea, normele şi
valorile morale, juridice, ştiinţifice, politice, rolurile sociale, etc.” 6 Învăţarea socială reprezintă unul din
mecanismele de bază ale socializării. Copilăria ca primă etapă a vieţii, se întinde pe o perioadă de
aproximativ zece ani şi constituie etapa de maximă importanţă pentru întreaga dezvoltare ulterioară.

6

Racu Ig. ș.a. (2007)Psihologia dezvoltării și psihologia pedagogică. Chișinău: Univers pedagogic, p.95
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SEVEN YEARS OF MAGIC – SEVEN YEARS OF RESPONSIBILITY ON
BOTH PARENTS AND TEACHERS
PROF. LUNCAŞU ELENA-DIANA,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”, LIPOVA, BACĂU
Motherhood – complex state of life, in which a woman wears a cape and flies through fire for
her children. If you think about it, this way of life is so similar to what dedicated teachers go through every
single day in the classroom, for their children... or so they should...
I often compare a teacher with a mother... Isn’t a teacher “handed” a group of pupils at the beginning
of fifth grade and asked to “make people out of them”? At the end of eight grade they are supposed to be
little adults who think on their own and start living their lives, giving you thanks for advising and supporting
them along the way, just as parents do. Interesting point of view, but this is exactly how teachers must act!
At the beginning of teaching training years, they should be asked: you are supposed to fight with kiddos
for their own lives and future... are you up to? If they say yes, then so be it! Good luck and God help you,
giving you all the strength you can carry on your shoulders. If they answer no, thank you, I just want to
have an easy go-to job, then you are in the wrong department, mister! Being a teacher is not just a 4-6 hours
job, where you can go home and relax. Relaxation comes after summer holiday comes and you have a small
window when you have time to re-arrange your supplies and fill in your cart with more colorful didactic
stuff you can afford from your salary. Respect the job! Respect the status! Respect the children! But most
teachers forgot about this unwritten oath they should say out loud at the beginning of each school year!
Most teachers forgot about the nobility of their purpose in this world. You are embarking on a journey, with
the most creative minds and the most outraging energy, so buckle up and grow beside them and stop
crushing their spirit just because you misunderstood what teaching is.
It is said that in those seven years, when children spend their time in the bosom of their family, they
learn all the amount of principles they need to know, in order to act accordingly in society. Some also say
that parents pass that torch over to the teachers so that they could pave the entire fundamental
“infrastructure” that a child needs in order to grow up beautifully. The first seven years of education
provided by the family are indeed essential, but so do the years that a teacher spends with kids in the
classroom. Teachers blame the parents for their broken kids, and parents blame the teachers because they
do nothing to educate their children. Where’s the justice in that?
Well, the right answer is always in the middle... Seven years in the life of a child is a great deal, but
they are nothing comparing to a lifetime. Just a blink of an eye, and they are gone! Parents should be careful,
because the bond that is created within that span of time, will define the relationship they will have with
their children for the rest of their life. Teachers, on the other hand, have the opportunity to make it or break
it. To make children understand how life really works, or mess it up even harder. Here lies the secret of
school life itself!
But what happens when those seven years at home do not actually help the child, but they burden
him?! Being a “rural” teacher, I have seen the effects of failed 7-years-education, where children come to
school with broken wings and the same parents expect from teachers to make their offspring fly. School
life is less and less important when coming to parents, starting even from the youngest of their children.
They involve their offspring in all kind of household chores and homework is forgotten in the notebooks
that are not even open from the moment they leave school. What is to be done, after planning curriculum
and organizing materials for daily lessons, after all if pupils come to school, tired of physical work around
their yards? Teachers should attract their pupils, by just being human beings and paying attention to the
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needs and curiosities of the children in front of them. Thus, they become not providers of facts and
information, but facilitators and guides in the learning process. They MUST make children think for
themselves, make them discover and explore more, and help them learn throughout life experience
activities. If children come home from school and ask parents how to solve a specific life-problem, then the
family is drawn in, and the learning process becomes a success, parents start being aware that school is
important too. Their opinion on school work changes, and learning becomes first on the list of their
priorities. Only then the real growing starts and the children have the opportunity to become something or
someone!
Both teachers AND parents should really think of those magical seven years... The child comes first,
not the rules! Rules are there to be broken so that we could learn from experiences.
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O EDUCAȚIE SANATOASA IN PRIMII ANI DE VIAȚA ESTE REȚETA
SPRE SUCCESUL UNUI ADULT
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR LUNG ADELA ELENA
LICEUL ORTODOX „ROMAN CIOROGARIU”, STRUCTURA G.P.P. NR. 23,
ORADEA

Când vorbim despre „cei șapte ani de acasă”, vorbim despre un cumul de experiențe și învățăminte
care ne ajută să trăim într-o comunitate, indiferent de rasa din care provenim sau de locul în care ne-am
născut. Această sintagmă are la bază un set de reguli comportamentale universal valabile în societate și care
ne conduc spre o prezență și interacțiune armonioasă cu propria persoană, iar mai apoi și cu cei din jurul
nostru.
Astfel putem spune că modul nostru de a fi, modul noastru de a vorbi sau de a reacționa în diverse
situații ne dezvăluie pe noi în totalitate ca persoană.
Sintagma „cei 7 ani de acasă” este folosită în diverse contexte pentru a descrie comportamentul unei
persoane în diferite situații, ținând cont de faptul că primii ani de educație primită de către un copil în
mediul familial îl definește ca viitor adult.
În goana noastră de zi cu zi, din păcate unii părinți investesc mult prea mult timp pentru lucruri pe
care le fac pentru copii, dar mult prea puține pe care le fac împreună cu ei!
Niciodată nu este un lucru rău să vă doriți pentru copil tot ce este mai bine, dar să nu uităm, că în
toată goana aceasta a noastră, acel mic și pur suflet, are nevoie, în primul rând de mama și tata, să fie acolo,
mai ales prezenți fizic, ca ei să se poată dezvolta armonios în familie.
Are nevoie ca părintele să fie lângă el, povestindu-i, învățându-l și jucându-se împreună. Nimic și
nimeni nu poate înlocui asta. Așadar putem spune că un copil are nevoie de un model pe care să îl imite și
de la care să învețe ce este bine și ce este rău.
În primii ani ai copilăriei întâlnim adesea sintagma „cei șapte ani de acasă”, sintagmă care ilustrează
defapt o oglindire ulterioară a educației oferite de părinți copilului.
Adesea oamenii ilustrează prin această sintagmă cât este de manierat și educat un copil în
interacțiunile cu cei din jur.
Educația unui copil se reflectă în cadrul tuturor domeniilor de dezvoltare: psihologic, cognitiv, socioemoțional, etc. Este de menționat și faptul că în ceea ce privește educația în primii ani de viață a unui copil
se includ și câteva aspecte cheie cum ar fi: relația emoțională dintre copil și părinți, modul de dezvoltare al
copilului, valori și credințe de bază a familiei care sunt transmise în mod ascuns spre copil, atitudini și
reacții ale părinților în diverse contexte. Ținând cont și de aceste aspecte cheie, educația primită în cadrul
primilor ani de viață ar fi necesar să îi învețe pe copii să manifeste un comportament respectuos și amabil,
în orice context, dar mai ales cu toată lumea.
Pe lângă deprinderile de bază pe care le învață un copil în primii ani de viață, aceste învață și bunele
maniere față de sine și față de ceilalți, modul în care se comportă și răspunde în cadrul unor provocări venite
din mediul înconjurător,tipul de relaționare cu cei din jur, etc.
Așadar părinții au menirea de a insufla copiilor un set de trăsături morale și intelectuale care să îi
călăuzească spre formarea unei personalități armonioase. Părinții reușind să ofere copilului o educație moral
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– civică încă din primii ani, vor putea ajuta ulterior copilul și spre un progres al perfecționării personalității
sale.
Deoarece încă din primii ani de viață un copil este dependent de părinți, aceștia este necesar să fie
preocupați și interesați nu doar de partea fizică de îngrijire a copilului, ci să aibă în vizor și educația psihosocială a acestuia, iar într-un astfel de mod, părinții conduc copilul spre o dezvoltare armonioasă.
La final mai doresc să reamintesc un aspect esențial în ceea ce privește formarea educației în cadrul
primilor șapte ani de viață, și anume faptul că la această vârstă puterea exemplului are valori maxime asupra
copilului. Iar astfel dacă familia îi oferă copilului exemple pozitive și un set de bune practici
comportamentale acasă și în societate, copilul are toate șansele de a-și însuși cu succes contribuția „celor
șapte ani de acasă”, iar astfel va deveni un adult respectuos, responsabil și adaptat oricărei situații sociale!
Oferindu-le dragoste, apropiere, conectare și educație copiilor noștri, îi ajutăm să crească oameni mari
și frumoși!
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE
PROFESOR LUNGESCU RAMONA DANIELA,
,ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 ALBENI,JUDEȚUL GORJ
,,Omul poate deveni om numai prin educație .El nu e nimic decât ceea ce face educația din
el.(Kant).
Copiii au mare nevoie de părinţi, fără să-şi dea seama de acest lucru. Personalitatea lor poate fi
modelată discret, cu mult tact şi mai ales cu argumentele cele mai raţionale de care dispunem. Orice amestec
brutal în sufletul copilului îi creează resentimente şi-l îndepărtează de părinţi sau de profesor.
,,A educa mintea fără a educa inima nu înseamnă nimic.,,(Aristotel).
Părinţii trebuie să fie buni ascultători şi să găsească timpul necesar pentru a comunica cu copilul.
Când copilul doreşte să comunice ceva, părintele trebuie să întrerupă orice activitate, acordându-i atenţia
cuvenită, renunţând la atitudinea dominatoare. Este important să i se ofere copilului regulile de bază ale
comportării însoţite de exemple concludente. O slabă comunicare poate crea probleme emoţionale, copilul
pierzându-şi încrederea în adulţi şi retrăgându-se într-o lume a sa. Poate avea loc o scădere a performanţelor
şcolare ca drept pedeapsă involuntară pe care copilul o aplică părintelui prea ocupat, au loc tulburări de
comportament, unii copii exprimându-şi suferinţa, supărarea în mod violent. Dacă părintele foloseşte forţa
pentru obţinerea comportamentului dorit, comunicarea va avea grav de suferit, abuzul fiind o metodă
devastatoare pentru copil. Aplicarea frecventă a unor pedepse neadecvate va duce la întreruperea
comunicării.
Observând efectele negative ale lipsei de comunicare dar şi satisfacţiile pe care le au părinţii care
reuşesc o bună comunicare cu proprii copii, s-a concluzionat că pentru a avea un copil ,,bun” trebuie să
depui o muncă susţinută şi nicidecum să-ţi neglijezi copilul în favoarea altor preocupări.
Cunoaşterea copilului este o necesitate, părintele are obligaţia să cunoască temperamentul copilului
pentru că educaţia trebuie individualizată în funcţie de temperamentul şi reactivitatea lui. În perioada
copilăriei, temperamentul se află în forma lui nativă, dar treptat se modelează, pe măsură ce educaţia din
familie şi şcoală îşi spun cuvântul.
Este important ca părintele să ştie că mediul de viaţă şi educaţia sunt factori esenţiali în dezvoltarea
copilului. În orice familie, copii au nevoie de multă iubire, grijă şi atenţie. Ei se simt iubiţi şi în siguranţă
când sunt ascultaţi fără să fie certaţi. Dacă ,,li se tot face morală” şi nu vor fi ascultaţi, ei vor începe să-şi
ascundă sentimentele, nevoia de comunicare fiind strâns legată de nevoia de dragoste. Autoritatea
părintească nu se realizează prin forţă şi brutalitate. Ea este rezultatul firesc al unor relaţii echilibrate,
morale şi umane. O autoritate firească duce la relaţii de destindere şi ataşament, o falsă autoritate duce la o
relaţie tensionată, la conflicte permanente. Autoritatea părintească trebuie să fie suplă, fermă şi să se
adapteze vârstei. Ea presupune un climat de afecţiune şi dreptate, stăpânire de sine, înţelegere şi spirit de
colaborare între copil şi părinte.
Părintele este pentru copil şi un bun educator, el trebuie să-i stimuleze efortul, spontaneitatea,
fantezia, iniţiativa, independenţa, încrederea în sine. Pentru aceasta părinţii ar trebui:
- Să-şi cunoască bine copilul, observându-l şi antrenându-l de mic în activităţi, ţinând cont însă de
posibilităţile lui psiho-fizice;
- Să asigure copilului în casă un spaţiu al lui, un loc în care să se poată odihni, juca, în care să poată
experimenta, citi şi visa sub supravegherea părinţilor;
- Să-i permită să se antreneze în activităţile extraşcolare pentru a-şi satisface trebuinţele de activitate
şi de cunoaştere;
- Să-l sprijine în menţinerea unui echilibru între efortul depus pentru pregătirea şcolară şi timpul
afectat pentru activităţile de tip,,pasiune”;
să-i ofere modele ale unor tineri, adulţi cunoscuţi care s-au afirmat prin învăţătură şi comportare
demnă;
- Să continue munca educativă sprijinind concret copilul în depăşirea dificultăţilor.
Părintele bun este încrezător în copilul său şi competent în măsurile pedagogice pe care le ia în situaţii
diferite. El are o atitudine pozitivă şi flexibilă.
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Metoda cea mai adecvată pentru educaţia copilului este dialogul care poate avea loc în orice
împrejurare, la plimbare, la joacă, la spectacol, la muncă, etc. Copilului îi place să i se acorde multă atenţie,
astfel el putându-se afirma. O educaţie sănătoasă îl face pe copil să devină deschis la nou, creativ, adaptabil,
comunicativ, cooperant şi tolerant, responsabil, competent, demn, împlinit şi fericit.
Ca parte a comunităţii, şcolile îndeplinesc importante finalităţi ale acesteia. Resursele comunităţii
sunt folosite pentru a consolida şcolile, familiile şi procesul de învăţare a elevilor. La rândul său,
comunitatea oferă o gamă largă de resurse valoroase şcolii şi familiilor. Atunci când şcolile şi comunităţile
colaborează, ambele se consolidează în mod sinergetic, sporind ritmul cu care lucrează fiecare în parte.
Împreună, părinţi, profesori şi comunitate pot sprijini parteneriatul prin comportamente de colaborare,
planificare,comunicare şi evaluare. Într-o lume în permanentă schimbare, parteneriatul educaţional şcoalăfamilie-comunitate trebuie să contribuie la îmbunătăţirea calităţii educaţiei
Relaţia şcoală-familie trebuie privită de părinţi ca fiind un factor al dezvoltării copilului. Pentru a-l
ajuta să iubească învăţătura, fiecare părinte să se concentreze asupra a ceea ce face copilul corect, să-l ajute
să-şi exprime plăcerea pentru lectură (cărţi, reviste, ziare) fiindcă ele reprezintă sursa de informaţie.
Să nu uităm căci copiii au nevoie de modele de viaţă, pe care şi le iau de regulă din familie, din
mediul şcolar, din lecturi sau din filme. Familia are rol important în formarea şi cultivarea deprinderilor de
a alege modelul de viaţă, mai mult decât atât, chiar oferindu-i propriul model. ,,Toți oamenii mari au fost
mai întâi copii(dar puțini dintre ei își maiaduc aminte.,, (Antoine de Saint Exupery).
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EDUCAȚIA DE ACASĂ
PROF. INV. PREȘCOLAR LUNGU GEORGIANA MIHAELA
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 PUTINEIU, TELEORMAN
Încă de la naştere, fiecare etapă din viaţa copilului îşi pune amprenta asupra dezvoltării sale afective,
motrice şi intelectuale.
Copilăria reprezintă cea mai importantă perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea
caracterului psiho-social. Familia este cea care răspunde de nevoile elementare ale copilului şi de protecţia
acestuia.
Familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi ce e rău, este cea care
oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi
climatul socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale.
Viaţa copilului acasă, alături de părinţii săi, toate activităţile care se desfăşoară împreună consolidează
anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie la autonomia copilului.
În grădiniţa de copii, formarea grupei de preşcolari reprezintă actul fondator al socializării ulterioare
a preşcolarului. Fiecare grupă reprezintă un context social complex, iar o bună adaptare la cerinţele
grădiniţei presupune înţelegerea rolului educatoarei, a aşteptărilor din partea acesteia, înţelegerea relaţiei
cu ceilalţi copii şi adaptarea la o serie de reguli.
Studiile de psihologie educaţională arată că instrucţiunile educatoarei şi modalităţile de predare,
utilizarea unor strategii de modificare comportamentală adecvată modelează tipul şi frecvenţa
interacţiunilor dintre copii.
Pentru o bună educaţie a copilului este necesară colaborarea familiei cu grădiniţa. Buna cunoaştere a
ceea ce copilul trebuie să primească şi primeşte concret din partea familiei, în colaborare cu o muncă
metodică pe baze ştiinţifice, din grădiniţă, reprezintă pârghii de bază în formarea personalităţii
preşcolarului.
Faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o schițare a celor de mâine; deprinderile şi convingerile
"creionate" acum constituie baza modului de acţiune în viitor; atitudinile şi comportamentele adulţilor cu
care vin în contact (îndeosebi ale părinţilor) vor fi primele modele copiate cu fidelitate de către copii.
În prezent trăim într-o perioadă marcată de schimbări rapide, suntem puşi în faţa provocărilor de a
ne adapta unei lumi care nu mai este la fel de sigură şi predictibilă cum era în trecut. În această situaţie, este
necesar să acordăm o mai are atenţie dezvoltării comportamentului emoţional şi a celui social al copiilor.
Studiile indică faptul că acei copii care au dezvoltate abilităţile sociale se vor adapta mai bine la
mediul şcolar, vor avea rezultate mai bune. Copiii cu abilităţi sociale slab dezvoltate (copiii care se
comportă agresiv, fizic sau verbal, copiii care au dificultăţi de a se integra într-un grup) prezintă o
probabilitate crescută de a dezvolta probleme de comportament.
Dacă un copil este caracterizat printr-un temperament energic, soluţia nu este să îl „liniştim”, ci să-i
oferim activităţi stimulative de epuizare „sănătoasă” a surplusului de energie.
În concluzie, „omul” nu poate deveni om, decât dacă este educat.
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASA
PROF. INV. PREȘCOLAR LUPOAIE MIHAELA
ȘC. GIM. ,,IRACLIE PORUMBESCU,, FRATAUȚII-NOI, SUCEAVA
Înainte de a fi dascăli suntem părinți. Acasă, avem proprii copii pe care trebuie să-i educăm. La
școală suntem ,,a doua mamă,, și trebuie să continuăm educația copilului începută acasă de către părinți.
Copiii încep să vină la grădiniță încă înainte de trei ani, de aceea suntem responsabili să ne sprijinim
reciproc cu părinții în formarea frumoasă a caracterului copilului. Suntem în situația de a fi un model bun
și de a educa.
Atunci când devenim părinți avem tendința de a cere de la noi și de la copiii noștri extrem de mult.
Avem o imagine deja idealizată de cum va fi viața noastră de părinți și cum trebuie să se comporte copiii
noștri. De prea puține ori acest ideal reflectă realitatea și normalitatea vieții de familie.
Starea de bine începe în familie. Copiii urmăresc mereu ce fac părinții. Observă cum facem față
stresului, urmăresc modul cum îi tratam pe alți oameni sau copii și cum le vorbim despre ei. Observă cum
facem față sentimentelor intense ( frică, anxietate, îngrijorare, epuizare) și cum vedem situația actuală.
Copiii sunt atenți la noi mereu, simt și intuiesc trăirile noastre. Ei absorb toate aceste informații ca niște
bureți.
De aceea trebuie să insuflăm copiilor noștri cele mai importante lucruri care îl vor ajuta în viață :
răbdarea, bunătatea, buna cuviință, altruismul, o gândire optimistă. Trebuie să-l învățăm pe copil să aștepte
liniștit, să amâne satisfacția unei plăceri, să nu bată din picior pentru că toate i se cuvin lui. Să nu râdă de
nimeni, mai ales de copiii cu nevoi speciale sau de cei în dificultate. Noi, ca părinți dar și ca dascăl, să nu
încurajăm excesiv spiritul de competiție. Copilul trebuie să știe că își este suficient sieși exact așa cum este,
iar avantajele altora nu-i vor știrbi din calitațile lui. Atunci când învățăm copilul să lucreze în echipă, să se
bucure de binele celui de lângă el, să fie altruist și empatic, i-am dat un dar neprețuit pentru toată viața.
Când în casă sau în clasă plutește optimismul, copilul va învăța să gândească pozitiv prin imitație.
Trebuie să fim mereu alături de ei, să le oferim sprijin. Copiii au comportamente negative atunci când
au un disconfort fizic sau emoțional. La vârste fragede le este greu să identifice și să vorbească despre cauza
reală a disconfortului. Poate fi de ajutor când părintele/dascălul îl ajută să o identifice și să o verbalizeze.
Îi putem intreba ce îl deranjează, ce nu îi place, ce ar vrea să schimbe sau să facă diferit.
Dacă vorbim calm și empatic, oferind atenție și răbdare lăsând copilul să se exprime, dobândim
avantajul de a stabili o cale de comunicare autentică cu cel mic. Copilul se simte ascultat și înțeles. Simte
că sentimentele sale sunt permise. Astfel ne va accepta îndrumarea având încredere că-l iubim și că poate
veni la noi pentru sfaturi bune, pentru o îmbrățișare sau pur și simplu pentru a-și verbaliza temerile. Va
avea încredere că nu va fi certat sau respins. Teama închide sufletul și gura copilului. Ei nu ne vor mai
spune, noi nu vom mai afla și nu-i vom mai putea sporijini și ajuta.
Educația se face de la inimă la inimă și mai apoi de la minte la minte. Dacă acceptăm ceea ce trăiește
copilul ca fiind important pentru el, copilul ne simte alături și știe că-l susținem, iubim și acceptăm așa cum
este.
Bibliografie:
1. Sălvăstru D. (2004), ,,Psihologia educației”, Ed. Polirom, Iași;
2. Sălvăstru D. (2009), ,,Psihologia învățării”, Ed. Polirom, Iași
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REFERAT
CEI ȘAPTE ANI DE ACASA, BAZELE EDUCAȚIEI COPIILOR LA VARSTA
MICA / PREȘCOLARA
PROF. INV. PREȘCOLAR LUPU ANIȘOARA
GRADINIȚA CU P.P.NR.17. FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEA
”Pentru a avea bun simț nu ai nevoie de studii superioare, ci de cei șapte ani de acasă”
Valeria Mahok (2014)
Conceptul de educație timpurie se referă la două dimensiuni speciale: a) începerea preocupăriilor
educaționale de la vârste foarte mici, și b) implicarea familiei și comunității în educarea copilului mic și
preșcolar (E. Vrășmaș, 1999, p 26). După cum se știe, până la intrarea în creșă sau grădiniță copilul mic
este în grija familiei sale. De asemenea chiar și după intrarea în creșă sau grădiniță, copilul face parte și din
familie, fiindcă acolo își petrece, în mod firesc, cea mai mare parte a existenței sale. Ca urmare, instituțiile
de ocrotire și educație nu se pot substituii familiei, ci ele o sprijină contribuind astfel la dezvoltarea relațiilor
intra – și extra familiale.
În literatura de specialitate întâlnim o scurtă istorie a studiilor privind psihologia copilului, ne
amintește că acesta se dezvoltă în familie, își începe incursiunea în lumea cunoașterii între persoane
cunoscute, de încredere, stabile. Sintagma ”cei șapte ani de acasă”se referă la conduite și comportamente,
informații și deprinderi, pe care copilul le învață printre cei dragi. Un copil care trăiește într-un climat
familial cald, primitor, încurajator va fi un copil liber. Tabloul personalității acestuia este marcat de:
originalitate și spontaneitate, jocuri de construcție/de invenție, autonomie și abilitate în rezolvarea
situațiilor, perseverență în atingerea scopului, concentrare, a fi puternic, tendință de a se impune/de a fi
lider. (P.Osterreith, ”Copilul și familia”) .
Platon a intuit principiul educției conform naturii psihice a copilului, pe care Aristotel îl dezvoltă.
Acest mare filozof a fost primul gânditor care a elaborat o periodizare a vârstelor, arătând conținutul
educației proprii fiecărei vârste. El spune că educația copilului trebuie să înceapă de la cea mai fragedă
vârstă. Implementarea educației pentru copilul de vârstă mică se întemeiază pe o serie de argumente
teoretice și practice. Cele mai semnificative sunt descrise succint în cele ce urmează:
 Perioadele vârstelor mici constituie baza dezvoltării personalității. De aceea, preocuparea pentru
cuprinderea încă de la naștere a copiilor în sistemul instituțional de educație, este legitimă. Această
preocupare angajează toți factorii educaționali care răspund de creșterea și educația copiilor;
 Personalitatea copilului trebuie cunoscută încă de la naștere, pentru a-i găsi încă de la început
modalitățile corespunzătoare de formare și îndrumare a ei;
 În primii ani de viață se pune temelia personalităîii copilului, mai târziu e mai greu să corectezi
unele deprinderi și obișnuințe negative care s-au format, decât să le formezi de la început în mod corect.
De aceea se pune accent pe „primii șapte ani de acasă”.
Modul de civilizație și cultură cu care ia contact copilul încă din primele clipe de viață, constituie
prima ”școală”a lui, ”școala de acasă”, din care începe să absoarbă elementele civilizațiiei moderne,
aceasta face ca el să acumuleze de timpuriu o informație mai bogată, să înceapă a gândii mai devreme, să
adopte un comportament social, imitând modelele oferite. Din asemenea motive, prima experiență pe care
o dobândește copilul trebuie cunoscută, îmbogățită și dirijată.
În calitate de educator, am înâlnit cazuri în care unii copii își manifestau comportamentul pe care lau dobândit în familie, datorită lipsei comunicării părinților cu acestia, manifestând un comportament
agresiv față de persoanele și de obiectele din jurul lor. Fiind într-o continuă agitație, obținând anumite
lucruri prin forță, asta datorită unor principii pe care părinții din lipsă de informare sau din alte motive nu
le aveau dobândite. Aceste lipsuri s-au răsfrânt asupra copiilor ca o frustrare a acestora.
În lumea contemporană există numeroase programe educative pentru copiii de vârstă până-n 7 ani.
La baza tuturor acestor programe, stau trei categorii de princiipii generale: a) principii sociale; b) principii
care guvernează dezvoltarea și învățarea la vârstele mici; c) principii operaționale(J.L.Evans 1998).
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a) Principiile sociale determină și structurează intervenția educativă timpurie asupra copilului. Putem
deduce câteva direcții și recomandări esențiale pentru educație și anume:
- perspectiva de abordare a copilului în sensul că acesta necesită îngrijire și atenție din partea întregii
societăți;
- respectarea copilului indiferent de problemele de învățare pe care acesta le are;
- implicarea familiei și a comunității în decizia și acțiunea educativă;
b) Principiile care guvernează dezvoltarea și învățarea la vârstele mici. Printre aceste principii care
se referă la învățarea și dezvoltarea copilului de vârstă mică, putem aminti.
- dezvoltarea copilului este în strânsă dependență cu mediul încă din momentul concepției;
- copilul se naște cu potențialități virtuale de dezvoltare, învățare și comunicare, pe care numai
stimularea și orientarea pozitivă le vor transforma în capacități;
- dezvoltarea copilului survine întotdeauna în stânsă interdependență cu relațiile acestea, cu obiectele
din lumea înconjurătoare; cu ceilalți oameni și cu sine însuși;
- în procesul dezvoltării personalității copilului, activitatea de învățare este fundamentală pe toate
planurile: fizic, cognitiv, spiritual, emoțional, social și al comunicării.
- identificarea și promovarea unor forme variate de învățare legate de cultură, care să fie cunoscute
ca secvențe și activități ce facilitează învățarea ;
- recunoașterea copilului ca participant activ la propria formare se leagă de dezvoltarea construcției
cunoașterii de sine;
- fiecare copil aparține unui context socio-cultural de care educația trebuie să țină seamă;
- sprijinirea familiei pentru creșterea și educarea copilului, se acordă copilului prin crearea unor
condiții favorabile de dezvoltare;
- întrucât mediul prezintă o importanță deosebită în promovarea învățării eficiente, intervențiile
educative trebuie să aibă ca obiectiv înbunătățirea mediului în care se dezvoltă copilul.
c) Principiile operaționale. Programele de educație timpurie trebuie să țină seama și de unele reguli,
norme și valori cu caracter personsal. Printre cele mai importante se enumeră:
- întotdeauna se va porni de la ceea ce există se va cunoaște bine realitatea educațională a vârstelor
mici și pe această realitate se va construi;
- baza teoretică trebuie să fie solid argumentată și ca să facă parte dintr-o strategie comprehensivă și
multifactorială;
- programele de educație timpurie trebuie să fie flexibile
- familia trebuie să fie un partener activ în întreaga dezvoltare a copilului;
- comunitatea trebuie să se implice activ în dezvoltarea programelor de educație timpurie:
În concluzie parteneriatul între instituțiile educaționale și familie, pun bazele principiilor
fundamentale și contribuie la identificarea căilor de abordare a problemelor dezvoltării, ducând la creșterea
calității educației timpurii, la prevenirea și apariția situațiilor de risc și construirea condițiilor de dezvoltare
a capacităților instrumentale ale copiilor. Dacă există programe de educație timpurie adecvate, atunci
educația formală și cea familială desfășurată în etapele ulterioare poate intervenii eficient și oportun în
mecanismele de adaptare a copilului, oferind astfel șansele unei dezvoltări armonioase și eliminând riscurile
inerente copilăriei.
BIBLIOGRAFIE:
”Bazele teoretice ale psihopedagogiei preșcolare”, G. Tomșa, N. Oprescu, Editura V&I Integral,
București, 2007;
”Psihologia vârstelor”, G. Sion, Editura Fundației România de Mâine, București, 2003
”Copilul și familia”, P. Osterrieth, EDP, București, 1973
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COLABORAREA ŞCOALĂ - PĂRINŢI
PROF. LUPU CONSTANTIN
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRACHE POENARU”
BALCEȘTI, JUD VALCEA
Fiecare dintre noi are anumite standarde etice, anumite principii care ne ghidează în viaţă, atunci când
avem de luat diverse decizii. Principiile personale, ideile noastre despre bine şi rău se bazează atât pe valori
proprii, cât şi pe o serie de valori universale adoptate de majoritate.
Iniţial copilul, tânărul află şi discerne între diferitele valori cu ajutorul părinţilor, prietenilor,
profesorilor. Instituţiile din societate (familie, media, şcoala, biserica, mediul politic etc.) au toate anumite
standarde şi se aşteaptă ca oamenii să le urmeze. Privite împreună, aceste grupuri formează un sistem,
societatea, în care fiecare individ constituie elementul de bază. Etica individuală este componenta eticii
sociale; oamenii lucrează împreună, se ajută între ei pe baza unei etici comune care îi ghidează în traiul
comun. Comunitatea are anumite standarde, reguli care îi asigură existenţa şi care sunt internalizate, pe
parcursul procesului de socializare, de cea mai mare parte dintre membrii ei.
Mulţi părinţi socotesc că vârsta de 6-7 ani, când copiii lor calcă pentru prima oară pragul şcolii, este
o etapă în care rolul lor în educaţia copiilor scade foarte mult dacă nu chiar dispare. Dimpotrivă, acum rolul
lor se dublează: acasă trebuie să creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste
neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi membri ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat
care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei.
Cercetările arată că „în programele în care părinţii sunt implicaţi, elevii au performanţe mai mari la
şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). Gradul
de implicare a părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv:
cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu este un
proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui succes
depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate.
Sunt situaţii în care apar bariere de comunicare între cadre didactice şi părinţi, fie din lipsa de
experienţă, fie din lipsa spiritului de echipă. Pentru binele copilului este recomandabil ca, fie prin efortul
părinţilor, fie prin cel al cadrelor didactice, astfel de bariere să fie îndepărtate. In multe cazuri profesorii
cred că părinţii nu acordă suficientă atenţie copiilor lor sau părinţii consideră că profesorii sunt prea distanţi
şi nu se implică suficient.
Comunicarea eficientă dintre profesori şi părinţi se reflectă în dezvoltarea copiilor. Responsabilitatea
educaţiei şi dezvoltării copiilor trebuie asumată în echipă: şcoală - familie. Implicarea părinţilor ar putea
aduce următoarele beneficii:
> Creşte stima de sine a copiilor.
> Îmbunătăţeşte relaţia părinte - copil.
> Părinţii înţeleg mai bine ce se întâmplă la şcoală.
> Elevii au note mai mari.
> Elevii învaţă mai mult, indiferent de nivelul socio¬economic, etnie sau de nivelul de educaţie al
părinţilor.
> Au mai puţine absenţe.
> Işi fac mai conştiincios temele acasă.
> Copiii şi părinţii dezvoltă atitudini pozitive faţă de şcoală.
> Profesorii au aşteptări mai mari de la elevii ai căror părinţi colaborează.
> Scade riscul consumului de alcool şi al violenţei.
> Câştigurile nu sunt evidente numai în primii ani de şcoală, ci sunt semnificative, indiferent de vârstă
sau de studiu.
> Elevii se vor adapta mai uşor la schimbările din clasa a V-a, a IX-a.
> Elevii vor fi capabili să-şi stabilească planuri realiste privind viitorul lor.
In ciuda acestor beneficii, părinţii nu găsesc întotdeauna timp şi energie pentru a colabora cu şcoala
la care învaţă copiii lor. Pentru unii părinţi, mersul la şcoală încă mai este o experienţă inconfortabilă.
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(ELENA CIOHONDARU, „Succesul relaţiei dintre părinţi şi copii, acasă şi la şcoală”, Humanitas,
Bucureşti, 2004).
Crearea unui mediu adecvat de învăţare este sarcina familiei şi a şcolii în egală măsură. Copilul are
sarcini de învăţare diverse: unele sunt îndeplinite acasă, altele la şcoală, ceea ce asigura un grad similar de
importanţă atât profesorilor şi şcolii în ansamblu, cât şi părinţilor şi mediului familial. Implicarea părinţilor
poate preveni sau elimina dificultăţi inerente în viaţa unei şcoli. împreună, părinţii, copiii şi profesorii pot
face din şcoală un loc plăcut pentru toţi cei implicaţi în procesul educativ, un mediu bazat pe încredere,
comunicare, respect şi flexibilitate.
Aşteptările părinţilor şi atitudinile lor privind educaţia copilului sunt la fel de importante ca şi
activităţile desfăşurate de cadrele didactice. Cei mai mulţi părinţi doresc să fie implicaţi în educaţia copiilor,
dar mulţi nu ştiu cum să devină implicaţi. Cei mai mulţi profesori simt că implicarea părinţilor este esenţială,
dar mulţi nu ştiu cum să facă acest lucru. Şcoala are nevoie să încurajeze şi să promoveze implicarea
părinţilor ca parteneri.
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DIN SUFLET, PENTRU MAMA!
LUPU CRISTINA
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11, PIATRA NEAMȚ
“Femeia este înzestrată cu o putere mai presus de toate puterile, cu o vrednicie mai mare decât toate
vredniciile, cu o frumusețe mai mare decât toate podoabele pământului: E o mamă! A fi mamă e începutul
ș sfârșitul chemării și a ființei ei. Mama e numele cel mai înalt ce i se poate da. A fi mamă e vitejia ei, e
cununa ei de biruință, e lupta și mărirea ei, e viața și moartea ei.” Carmen Sylva
Mama este ființa cea mai dragă și importantă din viața unui copil, cea care reprezintă piatra de temelie
a dezvoltării timpuri. Ea este personajul central din universul copilului, în jurul căruia se clădesc relațiile
de familie. Iubirea maternă reprezintă întâia formă de afectivitate pe care un copil o percepe. Prin
intermediul mamei, copilul reușește să descopere lumea, aceasta oferindu-i siguranța din primele sale zile
de viață.
Responsabilitatea mamei începe din momentul conceperii copilului și continuă pe tot parcursul vieții
ei. O mamă nu iese la “'pensie” niciodată. Ea se implică permanent în creșterea, formarea și educarea
copilului. Din acest motiv, mama trebuie să fie bună și blândă, să-i vorbească copilului frumos și să aibă
răbdare, pentru că, astfel, copilul va fi blând, răbdător și va vorbi civilizat.
Educația nu se referă doar la dezvoltarea lui intelectuală, ci și la creșterea duhovnicească, prin
însușirea valorilor sufletești. Mama trebuie să se îngrijească mai ales de sufletul copilului, ca acesta să fie
asemenea pământului celui bun, iar sămânța pe care o seamănă în sufletul lui să fie de cea mai bună calitate,
pentru a rodi însutit.
Pentru a se dezvolta, copilul are nevoie să crească într-un mediu de viață bun. Principalul element al
mediului copilului, în primii ani de viață, este mama. Mama trebuie să asigure într-un mod satisfăcător și
continuu o securitate afectivă și o căldură protectoare, fizică și psihică, care să-l ajute pe copil în formarea
sentimentului de a exista și de a se simți ca fiind un individ unic, diferit de ceilalți.
În general, se știe că nimeni dintre toate ființele omenești nu poate trăi potrivit cu destinația sa și nu
poate cunoaște și îndeplini datoriile sale fără educație și instrucție.
Fără o dezvoltare a facultăților sufletești, fară o dobândire a oarecare cunoștințe, omul apare degradat
și fără viața între ceilalți, iar națiunea ori societatea la temelia căreia se află o buna educație și o sănătoasă
intrucție va fi sigura de prosperitate. În caz contrar se va nimici de la sine.
Dacă așa de însemnată și de scumpă e instrucția, mult mai însemnată și mai sublimă e misiunea de a
educa.
Mama are datoria de a începe educația copiilor și de a-i îndruma pe calea cea bună, pe care să o
urmeze în viață. Privirea, surasul și glasul mamei vor fi razele care pătrund inteligența copilului, care-i
dezvoltă sentimentele, care-i luminează conștiința și care vor planta în inima sa samanța virtuții. Sfânta
misiune de a naște, crește și forma pe om obligă pe părinți, dar în special pe femeie ca mamă, la o serioasă
cultivare a inimii copiilor prin dezvoltarea sentimentului moral și național, căci nimic nu ridică pe om mai
presus de celelalte creaturi ca aceste sentimente. În general, numai o educație cât de bună a facultăților
fizice și intelectuale nu-i de ajuns pentru ca omul să fie pe deplin luminat, instruit și format. Fără o cultivare
a voinței, care e temelia modului său de a gândi și a lucra, omul nu poate fi desavârșit.
Atitudinea mamei față de lucruri, evenimente, oameni și chiar față de copil determină și atitudinea
lui față de aceleași lucruri, evenimente, oameni și chiar față de el. Atitudinea mamei este cea care
condiționează atitudinea copilului. De atitudinea ei depinde încrederea sau neîncrederea sa, curajul sau
teama, voiciunea sau moderația, optimismul sau pesimismul său.
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Pentru fată, mama, devine un model și un prototip; care o învață atât să își iubească statutul de femeie;
dar și cum să își iubească soțul și copiii devenind, astfel, imagine a obiectivului adult către care tinde fetița.
Pentru băiat, mama este imaginea inversă și fond de contrast ajutându-l să ia cunoștință de sexul lui.
O familie în care predomină armonia este o familie în care se discută cu deschidere şi înţelegere toate
problemele, individuale sau colective, unde domneşte afecţiunea şi toleranţa, generozitatea şi onestitatea.
Obstacolele, dificultăţile sunt depăşite într-un efort comun. Respectul şi consideraţia sunt arătate fiecăruia,
încrederea şi bunăvoinţa sunt valabile pentru toţi. O astfel de familie este un mediu sănătos pentru
dezvoltarea şi creşterea copiilor; ca şi pentru afirmarea şi împlinirea personală şi profesională a fiecăruia
dintre membrii ei.
Un mediu optimist, stimulativ, plin de energie şi entuziasm, creativ, în care toată lumea să fie pusă în
valoare şi în care toată lumea să evolueze.
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CUPRINS
ABABEI ANGELICA
ABRUDAN ALINA
ACS MELINDA
ALBU ELENA
ALBULESCU CAMELIA ADRIANA
ALECUȘAN ELENA GABRIELA
AMAGDEI RAMONA-ANCUŢA
ANCA-GHEORGHIU CARMEN
ANCA ELENA MIHALACHE
ANDREI MAGDALENA
ANDREI MIHAELA- IULIANA
ANGHEL AMELIA
ANGHELESCU IULIANA-AURELIA
ANTAL ANDREEA
SIMONA ANȚILĂ
ANTON ANILENA
ANTON ANTONIO FLORIN
ANTON DOINITA-MIHAELA
APOSTOL IULIANA- ANDREEA
ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT
ARDELEAN CRISTINA-DANIELA
IOANA – DANIELA ARDELEAN
ARDELEAN NELI SIMONA
ARPEZEANU CRISTINA
ARUȘTI FLORENTINA CRENGUȚA
ATĂNĂSOAIE ANA MARIA
AUGUSTIN MELANIA CARMEN
AVIANA ANCA-ELENA
AVRAM NICOLETA
ADAM IOANA
CĂRĂDAN ADINA
ADRIANA APOSTU
AFLOAREI SIMONA
AGÓCS ANITA BEÁTA
ALBERT ANDREA
ALBIȘ FLORINA - RAMONA
ALBIȘORU FLORENTINA-RAMONA
ALDEA GABRIELA
ALDEA IRINA
ROCSANA MARIA ALDEA
ALECSOIU MARIANA
ALEXANDRU VASILICA
ALEXANDRU LAURA ROXANA
AMARIEI DANIELA
AMORĂRIȚI ELENA
AMZA ANA-MARIA
ADRIANA ANCU
ANCUȚA MIHAELA

3
4
6
8
10
11
13
15
16
18
20
22
24
25
27
28
31
33
34
35
37
39
40
42
44
46
48
50
52
53
55
57
59
60
62
63
64
66
68
69
70
72
74
76
79
81
83
85
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ANDA MARIAN
ANDREI AURA VALENTIN
ANDREI VIOLETA
NINETA ANDRONIE
ANGEARU MIOARA
ANGHEL DANIELA SANDA
ANGHEL FLORINA
ANGHEL MARGARETA
ANGHEL OANA-CRISTINA
ANICULĂESEI RICUȚA-IONICA
ANIŢESCU ADRIANA-ROXANA
ANTON-BADEA MĂDĂLINA
ANUȚA MIRELA
APOSTOL ELENA MĂDĂLINA
ARAMĂ ELENA -ADELA
ARCHIUDEAN SIMONA VIORICA
ARDELEAN CLAUDIA
ARDELEAN MARIOARA
ARDEOAICA MARIA-MIHAELA
ARGEANU ELENA CLAUDIA
ANIȘOARA ARHIP
PĂDURARU T. ANGELA
ARON IULIA
ARUȘTI FLORENTINA CRENGUȚA
ASANDEI ELENA
BRENOAIA AURORA
ALINA ANDREEA AVRAM
AVRAM ELENA ANDREEA
BABAN RODICA
IOANA BABIUC
BĂCĂIAN LILIANA ANA
BĂCILĂ STANA
BACIU MIOARA
BĂJAN MARGARETA
BAKÓ IRÉN GIZELLA
BĂLAJ ALINA ANDREEA
BALAJ NICOLETA
BĂLAN BIANCA
BALAN CORINA
BĂLAN ELENA RODICA
BALAN ELENA-ANCUȚA
BĂLAN IOANA MELANIA
BĂLAN VIOLETA
BĂLĂNICĂ DOINIȚA
BĂLAȘA ELENA-FLORENTINA
BABAN DIANA
BACHICHIE MARIA
BĂCILĂ PETRUȚA DANIELA
BACIU GEORGIANA
BADEA DANIELA

86
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
110
112
114
117
118
120
122
124
126
126
128
130
132
134
135
137
139
142
144
145
146
147
148
149
151
152
154
156
158
160
162
164
166
167
168
169
170
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BĂDELIȚĂ ȘTEFANIA-RITA
BAGUT CORINA
BĂLAN LĂCRIMIOARA DANA
BALESCU ROXANA FLORENTINA
BĂLULESCU DOBRE ANAMARIA ROXANA
BĂNICĂ CRISTINA-MIHAELA
BANU CRISTIAN FLORIN
BANU EMILIA CRISTINA
BARBU-FLORESCU DOINA
BĂRBULESCU AURELIA
BĂRBULESCU DANIELA-IONELA
MIHAELA-ROXANA BĂRBULESCU
BÂRDA MARIA
BÁRDI GYÖNGYI-ÁGNES
BATRANEANU MIHAELA MIRELA
BECA FELICIA
BECIU FELICIA CRISTINA
BECIU RODICA
VOICU STELUȚA
BEIAN ADRIANA
BEJAN-KRIZSANOSZKI IZABELLA
BEJANCU MĂDĂLINA MIHAELA
BEJENARU PAULA
BENCHEA NELI GABRIELA
BENGHIA MARINA
BENȚE CAMELIA
BIANCHI CORINA ELENA
BIBIRI MARIANA
BICA ELENA FELICIA
BILANIN CLAUDIA
COMAN MARIA FLOARE
BÎZU GEORGIANA
BLOJ BEATRICE-IOANA
BOARĂ DANIELA
BOLBA ADRIANA SULFINICA
BOLD BIANCA-FLORENTINA
BOLOGH FLOAREA SILVIA
BONCEA NICULINA MARIA
BONTILĂ CODRUȚA
BOR MARIANA FLOAREA
BORDEA ELENA
BALÁZS MONICA
BĂLICI CRISTINA
BALINT ALECSANDRA-MARIA
BALOGH FLORICA MARIOARA
BALTA MIRELA BOGDANA
SORINA BALTAC
BĂNĂDUC PĂTRUȚ-NICOLAE
VERONICA BĂNICĂ
BANTUȘ IRINA IOANA
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171
172
174
176
178
180
181
184
188
190
192
194
196
197
199
201
204
206
206
208
210
211
213
215
217
219
221
224
227
229
230
230
232
234
235
236
237
238
242
244
246
247
248
249
250
252
254
256
257
259

BARBIR VERONICA
BĂRBOIANU DANA
BARBU COSMINA
BARBU ELENA GABRIELA
BARBU ELENA-LILIANA
BĂRBULESCU AURORA
BĂRCAN LENKE
BARCAN VALENTINA SÎNZIEANA
BARNA CLAUDIA-MANUELA
BARNA CONSTANTIN-SILVIU
BARTA RENÁTA
BARTALIS IRMA
BARZAGHIDEANU DELIA
BĂSESCU ANDREEA
BATIN ANA-MARIA
BĂTRÂNCEA VICTORIȚA
BĂTRINU MARICELA
BAZAVAN VALENTINA
ROXANA MARIA BEJENARIU
BELCHIM ELENA SANDA
BELEA FLORICA ILEANA
BELEI IULIANA ANCA
BENCHEA GABRIEL IOAN
BERECHET LILIANA
BERGHIAN LILIANA
DANIELA BERINDEU
BICHIR DANIELA
PĂRĂU IONELA
BÎRSAN CRISTINA-MIHAELA
BÎTE FELICIA
BLĂGUŢIU CORNELIA
BLANARIU LĂCRĂMIOARA
BLIDAR ANDREEA-ALINA
BLIOȘCA ANAMARIA
BOBARIU CRISTINA MARIA
BOBARIU MIRELA GABRIELA
BOBEICA OANA
BOBOC GEORGETA
BOCIOC ALINA-ROXANA
BOCOR CAMELIA - SIMONA
BOCȘA AURELIA-GEORGETA
BODNEA DANIELA
BODOG ADRIANA
BOGDAN ALEXANDRA
BOIER LUCIA FLORENTINA
ELENA CLAUDIA BOJAN
BOKOR ILDIKÓ
BOLBOS IULIA-MARIA
BOLDOR MARILENA
BOLOCAN ICA-VASILICA

260
262
263
265
267
268
269
270
274
276
278
279
280
281
282
284
285
287
288
290
292
294
296
298
299
301
303
304
304
305
307
309
310
311
314
316
317
318
319
321
323
326
327
329
330
331
333
335
337
339
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ALEXANDRU BONDU
BORA CRISTINA
BORCAN ANIȚESCU ANA-MARIA
BORCILĂ CRISTINA
BORDEI ANDREEA
BOLOCA ALINA
BORDEIANU VIOLETA
CLAUDIA BOTA
BOTA-OLELEI MARIA- ALINA
BOȚÎRCĂ OANA MANUELA
BOZGA DANIELA
BRAHA IOANA ADRIANA
BRĂILA GEORGETA GRAŢIELA
BRĂILOIU RODICA-CORNELIA
BRÂNDUŞONI IONELA
BRĂTIANU ANDREIA
BRETAN ILDICO
BRICIU OLGUȚA
ALINA BRÎNZĂ
BRISAN MARIOARA
BRISCAN GABRIELA
BRUJA CARMEN-VASILICA
BUBUȚANU ANA LOREDANA
BUCUR CARMEN ELENA
BUCUR CRISTINA
BUCUȚĂ FLORINELA-RAMONA
BUICĂ FLORINA-CRISTINA
BUJOR ANIȘOARA
BULAT GABRIELA DANIELA
VERONICA BULF
BUȘU LILIANA
BORLEA EMILIA GABRIELA
BORȚOSU IONELA - INSTITUTOR
BOT FELICIA MARIETA
BOTANCIU OANA
BOTEZATU CARMEN
BOTEZATU PAULA LARISA
BOTOȘ DANIELA-MARIA
BRĂINAȘ DANIELA-MONICA
BRANIC VIORICA IRINA
BRĂNICI CRINA -IOANA
BRAȘOVEANU ELENA – LILIANA
FLORICA BRATOSIN
BREBU-JARCU LORENA-MARIA
BREHUI IONELA-MIHAELA
BUCUR FELICIA- SANDA
LILIANA BUCUR
BUCUR MADALINA
BUDAI EDIT
BUDAI ISTVÁN

340
342
343
345
347
349
350
352
356
358
359
360
362
364
366
368
370
372
374
376
377
379
382
384
386
387
389
391
394
396
401
402
404
405
406
408
410
412
413
414
415
418
420
422
423
425
427
429
431
431
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BUDE CRINA MARIA
BUDE MIHAELA-MARIA
MIHAELA BUDEANU MIHALACHI
BUDESCU ANA GEANINA
BUDIU MIHAELA
MARILENA BUDULEANU
BUGHIU DELIA-MARIANA
BUHUSI LUCICA
BUHUȚAN DANA MARIA CLAUDIA
VINT MARIA
BUICULESCU ROXANA
BUJOR FLORENTINA
BUJOR MIHAELA
BUMBU MARIA-CORINA
BURTESCU VESNA SLAVIŢA
BURCICĂ LILIANA CRISTINA
BUSLIG DALMA MÁRIA
BUTAȘ FLORICA CLAUDIA
BUTIRI ALEXANDRA IOANA
BUTNĂRAȘU CONSTANȚA CAMELIA
BUZATU ALINA
BUZATU DANA MIHAELA
BUZLE VICTORIA ANCUȚA
CACIUR ALINA VASILICA
EMILIA DORINA CADAR
CĂLESCU MIRELA LENUȚA
CĂLIN MARIA
CALU EUGENIA MIRELA
CANALAȘ LILIANA
CANGEA MONICA
CĂPĂȚÎNĂ ADELA
CARACONCEA CRISTINA ELENA
CARAGEA ANCUȚA
CĂRĂȘEL ADRIANA
CARATĂ FLORENTINA
SIMONA CATA
CEAUŞESCU ANA-MARIA
CEAUȘOGLU MARIANA LUMINIȚA
CELSIE NASTASIA
CEPOIU IONELA
CEUNAȘ ALEXANDRA-ELENA
CADĂ ANDREEA-GEORGIANA
CAIA HOANĂȘ FLOAREA
CAINA IOANA
CĂLIAN DANIELA – OLIVIA
CALUGARU VICTORIA LILIANA
CĂLUȘ AUGUSTINA
ADRIANA CÂMPAN
CAPMARE ALICE MIHAELA
CAPRARU NICOLAE

433
435
437
438
440
442
445
447
448
450
450
452
453
454
456
457
459
460
462
463
465
466
468
470
472
473
474
475
477
479
481
483
486
488
490
492
494
496
497
499
501
502
503
504
505
507
509
511
513
514
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CARAMAN LILIANA
CÂRSTEA IONELA
CATA LAURA
CATANA VIOLETA
CATOI DANIELA
CEAUȘOGLU ANELICE-ELEONORA
CERNĂIANU CAMELIA
BUZLEA LIVIA
CHIDOVAT ANGELA
CHIRIAC GABRIELA
CHIRIAC MARIANA VIORICA
CHIRILĂ STELUȚA CLAUDIA
CHIRIȚĂ DORINA
CHIRIȚĂ ELENA
CHIU ECATERINA VASILICA
CHIVU ANA
CICIOVAN NICOLETA-NASTASIA
CIMPONER IULIA
CIOBANU MANUIELA
CIOBOTARU IONELA
CIOCAN CARMEN
MIRELA ZAMILIA CIOLAC
CIOREA FLORENTINA
CIOROGARIU ILEANA MARIA
CIOROIU DANIELA CARMEN
CARMEN-MARIA CÎRCIU
CIRILESCU MARINELA
CIRILESCU MARINELA
CÎRLIGEANU MARGARETA
CIRSTENOIU MIHAELA
CÎRSTESCU MARIANA
CÎRSTOIU MARIANA
CIUBOTARU GINA
CIUBUC ELENA
CIUCLĂ CRISTINA
CIUREZ ALINA
CLEMENT STELA
CLEMOT ADRIANA
COARDĂ ADELINA
COCA MARINELA
COCHIOR- BALAN ANGELICA
CODREANU TILI-MIHAELA
CODRESCU MARIANA
COJOCARU FLOAREA
COJOLEANCĂ BOGDAN
COJOLEANCĂ RALUCA- ELENA
COLIȚĂ RODICA
COLŢAN ANA -LIA
COMȘA MARIA-DIANA
CORÂCI IOANA

515
516
518
519
520
522
524
526
527
529
530
532
534
536
537
539
540
542
544
546
548
549
551
553
554
556
558
560
562
563
565
567
569
571
572
574
576
578
580
581
583
585
587
589
591
593
596
598
600
602
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CORNEA ANGELICA RALUCA
CORNEA MARE IOANA
COSACU MARIA-CLAUDIA
VLAD CODRUȚA
CHEBĂRUȘ RALUCA-MARIA
CHERAN MARIANA MIRELA
CHIHAIA CERASELA
CHIOREAN MARIA-CARMEN
CHIRA MIHAELA IOANA
CHIRICUȚĂ TUDORA
CHIȘ ANCA NICOLETA
CHIŞ SIMONA-SILVIA
FILIP CLAUDIA CRISTINA
ABRUDAN GINA
CÂMPEAN CARMEN
CIOBĂNIȚEI VALENTINA
ELENA CIOBANU
CIOBOTA MIHAELA
CIOBOTARU ELENA
CIOCĂNEL IONICA-MARIANA
CIOCATE SINELA LUMINITA
CIOCLU ANINA-RAMONA
MARIANA CIOCOI
CIONTU MARIA
CIOTAN PETRUTA
CIOVICA ANA-MARIA
CÎRSTEA NICOLETA-LUCIANA
CÎRSTOI LIVIA
ADRIANA LUCIANA CITCIRIGA
CIUBOTARIU ELENA
CIUCU CORINA CRISTINA
CIUPA MARIUS
CODEA MIHAELA MARIA
CODILĂ MONICA
CODREAN PETRA
COJOCARU DANIELA
LĂCRĂMIOARA ALINA COJOCARU
COJOCARU LUMINITA
COMAN ANCA CLAUDIA
COMAN CLAUDIA-DANIELA
COMAN DUMITRA
COMĂNESCU CRISTIANA
COMĂNESCU LOREDANA CĂTĂLINA
COMNEA FLORENTINA CĂTĂLINA
CONDILĂ DAIANA ANDREEA
CONE ADRIANA DIANA
CONSTANTIN NATALIA ILEANA
CONSTANTIN ALINA COSMINA
ALIS CONSTANTIN
CONSTANTIN DANA MONICA

604
606
608
610
610
612
613
615
616
618
620
621
621
621
623
625
626
627
629
631
633
635
636
637
639
641
642
643
645
647
649
651
653
655
657
658
660
662
663
664
665
666
667
670
673
674
675
676
677
679
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CONSTANTIN IULIANA LUMINIŢA
CONSTANTIN MARIANA
CONTANTIN MIHAELA
CONȚESCU CORINA
CORAS ADELA
PAULINA CORCAN
COȘERI LUCIA
CHIȘCĂ ANA-MARIA
COROI MANUELA IRINA
COSMA MONICA
COSMA VIORICA
COSOR IOANA
COSTEA ROXANA
COVASAN CLAUDIA
COVERCĂ VALENTINA- IRINA
COVRIG MARIA RODICA
CRĂCIUN DORIANA MIHAELA
MIRELA NICOLETA CRAIU
CRÂNCĂU ANA MIRELA
CREȚU ALIN IOAN
CRISTIANA CREŢU
CRISTEA ALEXANDRA
MIHAELA CRISTEA
CRISTESCU ILIE
CRISTESCU-POPESCU ECATERINA
CROITORU ANAMARIA ANDRADA
CUCERZAN MARIA COSMINA
CURCAN ROXANA
MARIOARA CURCULESCU
CURELEA ANICA-ADRIANA
CURPAȘ FLORENTINA-ANCA
COSMA CORNELIA SIMONA
CARMEN DIANA COSMAN
COSTACHE CRISTINA
COSTACHE ELENA
COSTACHI ANDRA-ANAMARIA
COSTAN MIHAELA
COSTE DELIA
MARIA COSTEA
COSTOIU ANDREEA AUGUSTINA
COTOCEA RODICA MARIANA
CREȚ STELA
CREȚESCU ELENA-LORENA
CREȚIȘTEANU-SOARE ANDREEA
CREȚU DANIELA-MARIANA
CREȚU MĂRIOARA
CRIȘAN DIANA IONELA
CRIŞAN MARIA
CRISTEA ILEANA
CRISTEA MARIA MANUELA

682
683
684
687
688
690
691
693
695
696
697
698
699
700
701
703
705
707
710
711
712
715
716
717
719
721
722
724
725
727
729
731
734
737
739
740
741
742
744
746
747
749
750
752
754
757
759
760
761
763
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CRISTEA MIHAELA
CRISTESCU MARILENA CRISTINA
CRISTIAN MARILENA
CONSTANTINESCU MIHAELA
CRISTIAN MIRELA
CRISTIAN VIOLETA
RUS CRISTINA
CROITORU CORINA
CROITORU MIRELA
PĂDUREȚU BOGDAN GABRIEL
CROITORU PĂDUREȚU CAMELIA MARIA
CSAKANY ZSUZSANNA
SANDA CSEKE
CSINARDI ANGELA LILIANA
CUIBUȘ MIHAELA LAURA
CUPAR NORINA CORNELIA
CURELARU ANCUȚA IRENA
ELISABETA CUSTARA
CZIEGER LILIANA ILEANA
DAMIAN ALEXANDRU
DAMIAN MIOARA
DAMIAN MONICA
DAN EMANUELA ALICE
DĂNĂILĂ MIRELA
DĂNCĂU MONICA-ADRIANA
SANDU ANA-MARIA
DANDU MARIA
DANIELA IONELA DĂNILĂ
DARASTEAN IONELA CRISTINA
DĂSCĂLESCU MARICICA
DASCĂLU LENUȚA
DASCĂLU MONICA
DASCĂLU SILVIA
FĂNICA DAVID
DAVID MIHAELA
DEÁK-ALBERT-TÓTH MELITTA
DEMETER GYÖNGYI-ILEANA
DAIA LAURA
DALABAN ELENA
DALIDIS POPESCU SIDONIA
DAMIAN MARGARETA
DAMIAN MARIA CATALINA
DAMIAN SOICA
DAN BIANCA-CRISTINA
DANDU ANGELA
DĂNESCU ELENA-CRISTINA
DĂNESCU MARIA
DANILA ELENA-LUMINITA
DARIE ANCA
DASCĂLU ELENA MIHAELA

765
767
768
770
770
771
773
775
776
778
780
782
783
785
786
788
789
791
793
795
796
797
798
800
802
802
804
806
809
810
812
813
815
816
818
820
822
824
826
827
829
831
832
833
834
836
837
839
841
843
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DASCALU MARIA
DASCĂLU MARILENA
DAȘCĂU DORELA LILIANA
DAȘOVEANU ANCA MARIANA
DATCU ADELA CARMEN
DAVID DANIELA
IONESCU ALEXANDRA – MARIANA
DEAȘ CARMEN DANIELA
DECEAN LIVIA
DELCEA SILVIA
DELIU RALUCA
DEMETER FOLDESI EVA
FELICIA MARICELA CRĂCIUN
DESCULȚU MAGDALENA
DIACONESCU LOREDANA ELENA
DIACONIȚĂ ADINA
DIACONU MARICICA
DIMA MARIANA
DIMANCEA FLORENTINA
DINU GEORGIANA CRISTINA
DINU MANUELA
DINU VIOLETA ANDREEA
DIRNU NICOLETA
MIHAELA DOBRAVETZ
DOBRE ANA AMALIA
DOBRE MAGDALENA
DOBRE NEACȘA
DOBRICĂ CORINA ELENA
DOBRICĂ IUSTINICA TEODORA
DODU ANGELA
DOLEANU NICOLETA
DRĂGAN DANIELA
IULIA DRAGOMIR
PETRICA DRAGOMIR
DRAGOMIRESCU ANA
DRAGOTOIU MARIA
DRAGU LARISA
DRAGU MIHAELA
DRUGESCU ADRIANA
DIANA DUMITRAȘCU
DUMITRAŞCU SORINA
DUMITRESCU EMILIA-MIHAELA
DUMITRESCU MARINELA
DUMITRESCU VERONICA
DUMITRU ANCUŢA-EUGENIA
DUMITRU CRISTINA
DUMITRU ECATERINA
DUMITRU FLORENTINA
DUMITRU MARIOARA
DUNCA IOANA

845
847
849
851
853
855
855
856
858
860
862
864
866
868
870
871
873
875
877
879
880
881
883
885
887
889
890
892
894
895
897
899
900
900
902
904
906
907
908
910
912
913
915
917
919
921
923
926
928
931
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DURDUN CRISTINA NICOLETA
DEMETRESCU DANA
DIACONESCU CRISTINA
GHERGHESCU MAGDALENA
DIHORU MARINELA
DIMANCEA IRINA
DINA STEFANIA
DINCĂ ELENA GABRIELA
DINICĂ MIHAELA
DINU ANCA BIANCA
DINU AURELIA
DINU CLAUDIA- FLORIANA
DINU GHEORGHIȚA
DINU MARIA
MARCHIȘ IONELA
DOBĂ MONICA
BOMBONICA BARTEŞ
DOBOACĂ MARIANA
DOBOŞ FELICIA
DOBOȘERIU LOREDANA-LAURA
DOBRE ANCA
DOBRE IONELA
DOBRE MANUELA-PETRONELA
DOBRILĂ ALINA MARIANA
MARIOARA DOBRINESCU
DOBROICA LAURA
DOBROICA ZAHARIA
DODU ANCA ANDREEA
DOINA CORDUNEANU
DOROBANŢU DORINA
DOROBANŢU GEORGETA
DRĂGAN GEORGIANA
DRĂGAN JULIETA
DRĂGAN VIOLETA
DRĂGHICI AGNES
DRAGHICI IULIANA
GUȚĂ CORINA
DRĂGHINA MICLOȘINA RAMONA
DRAGNEA I. MARIA DANIELA
DRAGNEA MARIANA
DRAGOMIR ADELINA
DRAGOMIR ANDA MIHAELA
DRAGOMIR ELENA
DRAGOMIR LAVINIA-ELENA
DRAGOȘ CORNELIA ALINA
DRAGOTOIU ANA
DRAGU DORIN
DRAGU IONELA-DIANA
DRĂGUȘIN MARIA MIHAELA
DRĂGUȘIN MARIANA

933
935
936
936
937
938
941
943
945
947
949
950
953
955
955
957
959
959
962
964
966
968
970
972
973
975
977
979
980
982
984
987
989
991
992
994
996
996
998
999
1001
1003
1005
1006
1008
1010
1012
1013
1015
1017
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DROB CRISTINA
DRUGĂ CONSTANŢA
DRUGĂU GEORGETA
IONEL ALINA-DANIELA
DRUȚU ALINA-PETRONELA
DUGULEANĂ ILEANA
DULGHERIU MARIA
DULIGA ILEANA
DUMA IOANA
DUMA MIRELA
DUMBRĂVEANU LAURA NADIA
DUMITRANA VASILICA MARIANA
DUMITRAȘ CRISTINA-AMALIA
DUMITRU CONSTANTA
DOINA DUMITRU
DUMITRU GEORGIANA
DUMITRU-BLAGA CLAUDIA-LUCIANA
DUȚĂ ELENA
DURNYE LUCIA MARIOARA
MIHAELA DUȘA
DUȚU IOANA CRISTINA
E BALOG GYÖNGYVÉR-IUDITA
EFTENIE LIDIA
ELENA GEORGINA
ENE CARMEN-MONICA
EPURE AMALIA
EPURE LILIANA
EREMIA MADICA
EREMIA OANA-MIRELA
ENACHE LETIȚIA
ENCULESCU DANIELA
ENE MARIANA
ENUȚĂ-ȘTEFAN IONICA
ESZENYI KRISZTINA-MIHAÉLA
FĂLCUȘAN LIVIA GEORGETA
FANGLI GETA-ORESIA
FARCAȘ CLAUDIA EMANUELA
FARCAȘ LUCICA
FAUR MARIANA ADRIANA
ANCA FETEA
DANIELA FIAT
FÎCIU MARIANA-DANISI
FILIP MARIANA IRINA
FILIP VERONICA NICOLETA
FINDANIS ISABELA
FIȘTEA FLORINA CAMELIA
FLOREA CARMEN-LACRAMIOARA
FLOREA ELENA
FLOREA FLORENTINA
FLOREA ADRIANA LAVINIA

1018
1019
1021
1022
1022
1024
1026
1028
1030
1031
1032
1034
1036
1037
1038
1040
1042
1046
1047
1049
1050
1051
1052
1053
1055
1057
1059
1061
1063
1064
1066
1068
1070
1071
1073
1075
1076
1077
1079
1081
1082
1083
1084
1085
1087
1089
1091
1092
1094
1095
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FLOREA SIMONA
FLOROAE ADRIANA MARIA
VIORICA FOCA
FOLEA GEORGETA ORTENSIA
FRANGULEA ALINA GEORGIANA
FRUNZĂ REMUS
FANĂ ELENA-ROXANA
FAUR TALIDA MARIANA
FAZECAS MANUELA
FEDELES IOANA
FEER ANDREEA- MARINA
FEHER ILDIKO- GABRIELA
FELEA CRISTINA
FERENCZI ELENA
FEŞTEU MARCELA ALEXANDRA
FILIP ADELA CRISTINA
FITERA ANA
FLOREA ALINA NICOLITA
FLOREA DELIA
FLOREA ELENA LUIZA
FLOREA OANA-PETRONELA
FLORI DAIANA
LUCIANA FLORICA ANDREEA
FLORICAN MIRABELA CORINA
FODOR BEATA MONICA
FOLEA ANA-MARIA
FOTACHE CLAUDIA
FRÎNCU-PREDICA IOANA MARILENA
FRUNZĂ GABRIELA
FUEREA RALUCA-ELENA
GABOR IONUT CRISTIAN
CAMELIA – GEANINA GAFTINIUC
GÂNGA IRINA
GÂRLĂ ALINA-JULIANA
RAMONA GÂȚĂ
COSTELA RENATA GAVRILĂ
MIHAELA GAVRILEAN
GEANTĂ MARIANA
GECZI ADINA-ELENA
GEISZT ERIKA
GHENU GEORGIANA
GHERA ALEXANDRA
GHERASIMESCU TAMARA
GHERGHE FLORIN
GHEȚU GEORGETA
GHICA VIOLETA MAGDALENA
GABOR ADELINA-DENISA
GABOR BRÎNDUȘA
RALUCA GABOR
GAGEA TINCUȚA

1097
1099
1101
1103
1104
1106
1108
1110
1112
1113
1114
1115
1117
1119
1120
1122
1123
1125
1127
1129
1130
1131
1133
1134
1135
1136
1137
1139
1140
1142
1143
1145
1147
1149
1151
1153
1155
1157
1159
1162
1165
1167
1169
1171
1173
1175
1177
1178
1180
1182
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GANEA SANDA
PUFLEA GAROFIȚA
GAVRIL ANA-MARIA
GAVRILESCU MARIANA LUMINIȚA
GEORGESCU GIORGIANA CLAUDIA
GEORGIU MĂDĂLINA-MARIA
GERGELY JUDIT
GHEORGHE CLAUDIA MIHAELA
GHEORGHE ELISABETA
GHEORGHE IONEL DANIEL
GHERGHESCU ANDREIA- GEORGIANA
GHERLE DIANA
GHIBAN IOANA
GHIBU LIVIA MARINELA
GHICA CLAUDIA MARIANA
GHIDIU ALEXANDRA CLAUDIA
POPESCU SĂNDICA
GHIDU MIHAELA ALEXANDRA
GHILA DOINA
GHIORGHIEȘ ȘTEFANIA
GHIRĂ MARIA-ANCUȚA
GHIŢĂ ANCA DENISA
GHIŢĂ MARINELA
GHITIA LEONTINA MARIA
GHIULAI SIMONA –MIHAIELA
GÎDIUȚĂ CORINA
GÎLCĂ CLAUDIU GABRIEL
GILEA IOANA
GÎLMEANU CRISTINA MARIA
GLIGA AURELIA-RAMONA
GLIGA EUGENIA MARIANA
GLODEAN IULIA
GLUVAC CORNELIA
GOGA POMPILIA ADRIANA
GOLDA ADRIANA IOANA
GOLIȚĂ ANDREEA
GOMBOȘ ALINA
GORCEA VALENTINA CORNELIA
DANA GOSTA
GOSTE MIRELA
GOTHÁR MELINDA
DANIELA GRĂDINAR
GRAMADĂ ELISABETA
GRECU ALINA ELENA
GRIGA VALERIA
GRIGORAȘ ANCA-MARIA
GRIGORE MIOARA
GRIGORE RĂDUȚA-MĂRIOARA
GRIGORE SIMONA-NICOLETA
GROAPA CAMELIA-ERICA

1184
1185
1187
1189
1191
1192
1193
1194
1196
1198
1200
1202
1205
1206
1208
1209
1210
1213
1215
1217
1219
1221
1223
1224
1226
1228
1230
1233
1235
1236
1238
1240
1242
1244
1246
1248
1250
1251
1253
1254
1256
1259
1260
1262
1263
1265
1267
1269
1271
1272
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GROPENEANU ANDREEA-DANIELA
GROZA ELISABETA
GUG MARIA-CLAUDIA
GUGIU VIORICA
GURAN LILIANA GABRIELA
GURGUIATU SIMONA
GUȚ CORNELIA
GUȚĂ LILIANA
GUȚU DANIELA
GUŢU MARIANA
GYÖRGY ÉVA
GHINESCU VASILE
GHIORDUNESCU DENISA-ELENA
GHIORGHIONI DIANA
GHIRA SANDA JULIANA
GHIVERCEA VALERIA
GINGIOVEANU COSMINA-ELENA
GIUBEGA CARMEN MARIA
GLONȚ IONELA - CRISTINA
GOGA DENISA-DANIELA
GOGOZAN CARMEN ADRIANA
DANIELA GOICEANU
GOINA LOREDANA
GOMOESCU GEORGIANA CATALINA
GOȚA OVIDIU DAN
GRADINARIU ANUTA
GRAMA NICOLETA ANDREEA
GRAMADĂ MIHAELA
GRIGORAȘ ADELA – MIHAELA
GRIGORE ANTONELA
MIRELA GRIGORE
GROS CRISTINA
GROZA FLORINA - MARIA
GROZA IOANA MARIA
GRUIA MAREA
GURĂU CARMEN-ALINA
GUȚ FLORINA LIVIA
GUTA DUMITRA MADALINA
KARINA HADADEA
HAN GETA
HANTEA ANELA
HAȚEGAN DORINA
HÎRCIAGĂ LOREDANA TEODORA
HIREAN CLAUDIA
HIRȚE MARIANA
HOARĂ VIORICA-MIRELA
HOESCU ADRIANA PETRONELA
HOHA ADELA MIHAELA
HOLDIȘ ELVIRA DANIELA
HONDRILĂ LĂCRĂMIOARA

1273
1275
1279
1281
1282
1284
1286
1288
1289
1291
1293
1294
1296
1297
1299
1301
1303
1305
1307
1309
1311
1313
1314
1315
1317
1318
1319
1320
1322
1323
1324
1326
1327
1329
1330
1332
1334
1335
1337
1339
1340
1343
1345
1346
1348
1350
1352
1354
1357
1359
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HOPIDEA ANCUȚA
HURJUI VIRONICA DOMNICA
HAAN DEAK ANIKO
HAMAT LILIANA
CORNELIA CORIAN HAN
HAȚEGAN CORINA LUCIANA
HERMAN ANAMARIA
HLODEC CRINA MIHAELA
HODUȚ TEODORA
HORĂTĂU LUMINIȚA
HORGA IOANA MARIA
HORVAT ELENA
HOSSU DIANA
ADINA LUCIANA HRELESCU-ROȘU
HRUBAN SANDA
IACOB ALEXANDRA
IULIANA IACOB
IRINA – GHIZELA IAKAB
IANCU MARIA
IANI CRISTINA
IGNAT ADRIANA LAURA
IGNĂTESCU LILIANA
ILEA TECLA
ILINCA ROXANA-IONELA
MIHAELA ILUȚĂ
MACAMETE ADELA
IMBREA NICOLETA
IMBUZAN DANA
IMBUZAN MARIUS
INDRIEȘ EMANUELA
ÎNTORSURĂ RAMONA OLIMPIA
IOANA GABI
ION ELENA
DAVID DANIELA
IONESCU ALEXANDRA – MARIANA
IONIȚĂ LUIZA-VERONICA
LAVINIA IORDACHE
IORGA ADELAIDA
IORGA MIHAELA
IRIMIA BEATRIS FLORENTINA
IRIMIA MARILENA
CAMELIA-MARIA ISMANĂ-ILISAN
DELIA ISTRATE
ISTRATE ELENA-CORINA
IULIA SUDITU
IVAN CLAUDIA ELENA
IVANCIU CLAUDIA
ILIE MIRELA
ILIESCU MIHAELA
IOANA JITCU

1361
1363
1365
1366
1368
1370
1372
1374
1375
1376
1377
1379
1380
1382
1384
1385
1386
1388
1390
1392
1394
1395
1397
1400
1402
1404
1404
1406
1408
1410
1412
1414
1416
1418
1418
1419
1420
1422
1424
1426
1428
1430
1432
1434
1436
1437
1439
1440
1442
1444
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IONELA-RODICA GHERMAN
IONESCU CRISTINA
IORDACHE CAMELIA ELENA
IORDACHE ELENA
IORGA ELENA- MĂDĂLINA
IRIMIA – MATEI ELENA
ISTRATE FLORENTINA
JANCSIKA LUCIANA CORNELIA
JORA CRISTINA
JÓZSA IZABELLA
JOZSA MARCELA
JURJI MARIA – DANIELA
KÁLMÁN MÓNIKA
KEREKES BRIGITA MARIA
KISGYÖRGY TÜNDE
KÖLCSEY BEÁTA
KELE IOAN
KELE TÜNDE-ILONA
IACOB RĂZVAN
IANCULOVICI SAVDIA
IMRE ILDIKÓ
IOJĂ ANCUȚA-EMANUELA
IONESCU MARIA
IONESCU MIHAELA ANDREIA
IORDACHE MIHAELA
IORGOAIA LIANA
IOȚU NICOLETA DANIELA
IOVA RAMONA PETRONELA
IRINA ANCUTA
ELENA ISTRĂTESCU
IVAN LUCIAN
IVASKO CRISTINA
IAMBOR IVAN
IANCU DOINITA
IANCU LIANA
IANCU MARIANA
IANOSI MELANIA GABRIELA
IGNA RODICA-LILIANA
ILAȘ MARIANA-IRINA
ILIESCU AURORA
ILINCA MONICA CRISTINA
ILUC-GHERMAN ADRIANA
IOBĂGEL OLIVIA MIHAELA
IONESCU ANIȘOARA
IONESCU LUCIA MIRELA
IONIȚĂ IONELA TATIANA
IORGOVAN CAMELIA
IOVĂNESCU SIMONA MONICA
ISAC ECATERINA
ISPAS FLORINA

1445
1447
1449
1451
1453
1455
1457
1459
1462
1464
1466
1468
1470
1472
1474
1476
1478
1480
1482
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1493
1494
1495
1496
1498
1500
1501
1502
1504
1506
1507
1509
1510
1512
1513
1514
1516
1517
1519
1521
1522
1523
1524
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IVAN IULIANA
IVANCU ELENA
IVANESCU ELIANA-MIHAELA
SIMONA- MARIANA JALERIU
ALINA-ANDREEA JÎTARIU
JURCHELA CRISTINA
JARCU FLOAREA ELENA
JECHIL OANA MONICA
JITARU DANIELA-ELENA
JORS MARIA COSMINA
JUGULEANU MARIANA
JUHASZ ANAMARIA ELENA
JURAVLE RALUCA ADRIANA
CORMOȘ ENIKO
KEMENDI RAMONA MARIA
KERESZTES JUDITH
KIRLANDI MIOARA
KOVACS ZOLTAN
MIHAELA KRISTOF
KUI ANIȘOARA
KOLLAT DELIA
KORNYA ERIKA ILDIKO
KORTNER TILORE
KOTELES IONELA RAMONA
FLORENTINA KOUTOULIAS
KOVACS-INDREI ROXANA
LAMBRU VIORICA
LASLĂU ANA-MARIA
LĂȚA VIORICA ANGELA
LĂUTARU ELENA MARGARETA
LAVINIA GALEA
LAZA AURELIA MARIA
LAZAR CORNELIA
LAZĂR ELENA
LAZĂR IULIANA
LĂZĂU FLORIN
LEFEGIU ANGELA
LEPĂDATU MARIA
LOLOIU VERONICA NICOLETA
OTILIA LUCA
LUNGU ANDREEA-MARIA
LUNGU MARIA
LUPU AURELIA- CARMEN
LUȚĂ ANTONIE ADRIAN
LUTA MIHAELA MARIA
LUȚESCU VERONICA
LĂCĂTUȘU IZABELA CRISTINA
ANTOCHI LACRAMIOARA
LAIEȘ GHEORGHINA ELENA
LAIEȘ LORENA IONELA

1526
1527
1529
1530
1531
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1541
1542
1544
1545
1546
1548
1549
1550
1552
1554
1555
1558
1560
1561
1563
1566
1567
1569
1571
1574
1577
1578
1580
1582
1583
1584
1585
1586
1588
1589
1591
1593
1595
1597
1599
1601
1603
1605

1664

LASZLO ANA ALETTA
LÁSZLÓ ENIKŐ
LÁSZLÓ GABRIELLA
LAZĂR CRISTINA RALUCA
LAZAR EMILIA-LENUTA
LAZAR IONELA
LIVIU LAZĂR
LEORDEAN MIHAELA
LINTE MARIONELLA
LITA IONELA-ALINA
LORENA PALADE
LOVIN DANIELA
LUCA ELENA LILIANA
LUCA VASILE DORIN
LUMINOSO ANCA-DIANA
LUNCAŞU ELENA-DIANA
LUNG ADELA ELENA
LUNGESCU RAMONA DANIELA
LUNGU GEORGIANA MIHAELA
LUPOAIE MIHAELA
LUPU ANIȘOARA
LUPU CONSTANTIN
LUPU CRISTINA

1607
1608
1610
1611
1612
1614
1616
1618
1620
1622
1625
1626
1627
1628
1630
1632
1634
1636
1638
1639
1640
1642
1644

1665

